VEC

ŽIADOSt O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
-

-

~ 58 stav, zákona

f~‘zické osoby podnikajúce podFa osobitných podiu. a právnické osoby (~ 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.)

Obec Lozorno
Hlavnáulicač. 1
900 55 Lozorno

I

ŽIADATEĽ

MORITZ s.r.o.

Presná adresa

Kozia 19, 811 03 Bratislava

Obec Lozor~~~}
H levná 1, 900 55 Lozorno

3/

tel. č.

0908/763256

zastúpený

Pavol ZATURECKY, konateľ

žiada o vydanie stavebného povolenia jxe stavbu (uvies názov stavby)
HOSPODÁRSKA USADLOSt BbtAFf~kA
HOSPODÁRSKY, SKLADOVÝ A OBYTNÝ
OBJEKT
vrozsahu:
~ If
3 stavebných objektov stavby (uviesť síav. bbjekty stavby)
Objekt A
parc. č. 9836/2 k.ú.Lozorno
Objekt B
parc. č 9836 2 k.ú.Lozorno.
Objekt C
parc. č. 9835/2 .k.ú.Lozorno
-

-

prevádzkových súborov stavby (uviesť prevádzkové súbory)

‚druh pozemku po a V: ostatně plochy

Lozorno

kat. územie.

parcela Č. 9836/2, 9835/2

pozemok: v intravilán

ku ktorým má stavebník:
-vlastnícke právo k parc. č..9836/2, 9835/2 .na
-

—

e3raviláne obce

ině právo k parc.č.
(uviest‘

náj. znL
ktoré budú pri výstavb
—

las íctvač.5515

Ci

U

hody o zriadení vecného bremena
žité- p.č
k.ú...............

Parcelné čísla pozemkov stavieb
ku ktorým má vlastnícke mé právo
(uviesť meno a adresu vlastníka správci!, nabr. miestna komunikácia)
—

..............

—

—

pre ktorú vydal:
územné rozhodnutie (názov správneho orgánu uved Ý {‘ hlavičke územného rozhodnutia)
Obec Lozorno, Hlavná uI.č. 1, 900 55 Lozorno
pod číslom: SU-493/2012
dňa 27. 6. 2012
-

obec:

Lozorno

parcela Č 9835/2,
parcela Č 9835/3,
parcela Č.983612,
parcela Č 9836/3

výmera pozemku
výmen pozemku
výmen pozemku
výmen pozemku

kat. územie:

Lozorno

171m2 druh pozemku : ostatně plochy
285m2 druh pozemku : ostatně ploch~
998ni2 druh pozemku : ostatně plochy
56 m2 druh pozemku : lesné pozemky

parcela Č.9770/1,
parcela Č 983 5/1,
parcela Č.9835/4

výmen pozemku 15835m2
výmera pozemku 5286 m2
výmera pozemku 1077m2

druh pozemku
druh pozemku
druh pozemku

: lesné pozemki
: lesné pozemk)
: lesné pozemky

Zoznam vlastníkov susednýeb nehnuteľností (plné mená a adresy, parcelné Čísla podl‘a evidencie nehnuteľností):
parcela Č.
parcela Č.
parcela Č.
parcela č.
parcela č.

9844/2, Lesy SR, Šp. Banská Bystrica, nám. SNP Č. 8
9775 Lesy SR, Šp. Banská Bystrica, nám. SNP Č. 8
: 9838/1, Lesy SR, Š.p. Banská Bystrica, nám. SNP Č. S
9830 Lesy SR, Šp. Banská Bystrica, nám. SNP Č. 8
9778 Lesy SR, Š.p. Banská Bystrica, nám. SNP Č. 8
‚

Projektovú dokumentáciu vypracoval (projektant, organizácia

—

uviesť presnú adresu)

Ing. Martin Vozár, Prosiek 11, 032 23 Liptovská Sielnica

Svósob uskutoČňovania stavby:
Dozor na stavbe bude vykonávať (metlo, adresa a kvaliňkácia osoby, ktorá bude vykonávať stavebný dozor)
Ing. Martin Vozár, Prosiek 11, 032 23 Liptovská Sielnica

podpis žiadateľa
PRÍLOHY
1.
2.
3.
4.
5.

List vlastnictva - starý max. 3 mesiace originál
Snímka z mapy - stará max. 3 mesiace origináli
Súhlas na odňatie poľnohospodárskej pády z PPF
2 x projektová dokumentácia (vyhotovená opravneným projektantom) ~ 9 vyhl.č.453 2000 Z.z.
Rozbodnutia, stanoviská, v~adrenia, súhlasy, posúdenia alebo ině opatrenia dotknutých orgánov
a obce Lozorno
6. Doklady orokovaniach s účastníkmi slavebného konania, ak Sa konali prcci podaním žiadosti
7. V~adrenie k projektovej dokumentácii:
•
Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Bratislava
•
Obvodný úrad životného prostredia Malacky - ochrany prirody a krajiny
- štábu správa ochrany ovzdušia
- odpadové hospodárstvo
- štátna vodná správa
•
Okresné riaditefstvo Hasičského a záchranného zboru, Malacky
•
Obvodný lesný úrad Malacky
•
Obvodný pozemkový úrad Malacky
•
Obvodný úrad pozemných komun ikácií a cestného hospodárstva Malacky
•
Obvodný úrad Malacky— odbor krizového riadenia
•
Technická inšpekcia, Holckova 3, Bratislava
•
Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, Bratislava
•
Správa nehnuteFného majetku a výstavby, Križna 42, Bratislava
•
Sitel aro., Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
S. Vyjadrenie správcov inžinierskych sjeti:
•
ZE a.s., Čulenova 6, Bratislava
•
SPP aj., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
•
voda, kanatizácia, Obec Lozorno
•
Slovak Telecom as., Jarošova 1, Bratislava
- Potvrdenie k existencii podzemných a nadzemných vedeni inžinierskych sieti od ich správcov
9. Prehlásenie odborného dozoru (uviesť presnú adresu) a kopiu dokladu jeho odbornej spósobilosti
IQ. Správny poplatok.
-Sk (uhradit‘ do pokladne Obecného úradu, doklad priložiť
k žiadosti)
11. Splnomocnenie (nIc vybavovanim náležitosti je poverená má osoba)

