Tlačivo: T1

MESTO NEMŠOVÁ
Mestský úrad Nemšová
Ul. Janka Palu 2/3
914 41 N e m š o v á

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY
NAVRHOVATEĽ / NAVRHOVATELIA:
Titl. meno a priezvisko, adresa – názov,
sídlo, IČO: telefónny kontakt:

PREDMET ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA:
Predmet územného rozhodnutia (názov
stavby podľa projektu), charakteristika
územia, spôsob jeho doterajšieho
využitia:
Katastrálne územie obce Nemšová
v ktorom sa navrhovaná stavba nachádza:
Parcelné číslo/a pozemku/ov na ktorých
je stavba umiestnená:
Druh kultúry pozemku (napr. zastavané
plochy, záhrady, ostatné plochy a pod):
Vlastnícky vzťah k pozemku
(pozemkom):
DOTKNUTÉ POZEMKY:
Parcelné čísla dotknutých pozemkov
a stavieb (susedné pozemky a stavby):
Vlastnícke vzťahy k
dotknutým pozemkom:

Súhlas vlastníka, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované
opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť:

Údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi, ak boli obstarané pred podaním
návrhu:

Známi účastníci konania:
Mená, priezviská a dresy všetkých
vlastníkov pozemkov a stavieb ktoré
susedia s pozemkom na ktorom sa bude
stavba realizovať):

V Nemšovej dňa: ............................

...............................................................
podpis navrhovateľa (navrhovateľov)

Prílohy k návrhu na vydanie územného rozhodnutia (T1):
1. 2 x situačný výkres súčasného stavu na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu
územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie - 
2. 2 x dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou
- 
3. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia., alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Nemocničná č. 4, 911 01 Trenčín
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Ul. Jesenského č. 36, 911 01
Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej: vodnej správy,
odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3,
911 01 Trenčín,
- Okresného riaditeľstva PZ SR, Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne, Ul. Kvetná č. 7,
911 01 Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Ul. Hviezdoslavova č. 3,
911 01 Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín (Nie je
potrebné, ak je pozemok pod stavbou v katastri nehnuteľností evidovaný ako zastavaná plocha, iná
plocha) - 
- Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová - 
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava – pracovisko Trenčín, Ul. 1. mája č. 13, 911 01
Trenčín 
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., LC, Mlynské Nivy 44b, 82519, Bratislava 26 - 
- Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku MO SR, odbor výstavby a rutinnej štandardnej
údržby, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava (ak je stavba v k. ú. Nemšová, pri komunikáciách k. ú.:
Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, Trenčianska Závada) - 
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
4. Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného rokovania, ak sa konali pred podaním návrhu.
5. Správny poplatok – priamo v centrálnej pokladni Mestského úradu Nemšová, Oddelenie správne
(Zák. č. 145/1995 v znení neskorších zmien a novelizácii) - 

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia
alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu.................................................................................................... 40 eur
2. pre právnickú osobu...............................................................................................100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby............................ 20 eur
Oslobodenie od poplatku:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne
služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a
profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a)
súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.
Poznámka : Prílohy označené  sa k návrhu prikladajú pri novostavbách rodinných domov.

