Meno žiadateľa :
Adresa :
Číslo telefónu :

e-mail :
OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK
Odbor starostlivosti o životné prostredie
M. R. Štefánika 10
902 01 Pezinok

Vec:

Žiadosť o vyjadrenie
Podľa § 99 a § 108 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

k dokumentácii v územnom konaní okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb
k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie
okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb
k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby
k dokumentácii v kolaudačnom konaní okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb
k územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní
1) Názov a účel stavby: ............................................................................................................
...................................................................................................................................................
2) Stavebník (zákonný zástupca): ............................................................................................
...................................................................................................................................................
3) Parcelné číslo : ...................................................................................................................
4) Katastrálne územie : ............................................................................................................
5) Prílohy: .................................................................................................................................

V Pezinku dňa:

Podpis žiadateľa:

Ku žiadosti o vydaniu vyjadrenia je potrebné doložiť nasledovné prílohy:
 k dokumentácii v územnom konaní
celková situácia z PD
 k projektovej dokumentácii v stavebnom (zlúčenom) konaní
sprievodná správa projektovej dokumentácie, ktorá musí obsahovať:
v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - Katalóg odpadov
- menný zoznam odpadov vzniknutých v priebehu stavebných prác so zaradením do kategórie
nebezpečný alebo ostatný
- predpokladané množstvá odpadov v tonách alebo m3
- názov organizácie - spracovateľa projektu, titul, meno, priezvisko projektanta,
dátum spracovania
 k navrhovanému spôsobu naloženia s odpadmi v rámci konania o odstránení stavby
sprievodná správa projektovej dokumentácie, ktorá musí obsahovať:
v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - Katalóg odpadov
- menný zoznam odpadov vzniknutých v priebehu búracích prác so zaradením do kategórie
nebezpečný alebo ostatný
- predpokladané množstvá odpadov
- spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia odpadov
 k dokumentácii v kolaudačnom konaní
doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov ( vážne lístky, potvrdenie zo zberného dvora,
výkupne druhotných surovín, potvrdenie oprávnenej organizácie atď.)

Poznámka :
Žiadosť podávajte úplne vyplnenú aj s doložením všetkých potrebných podkladov,
v opačnom prípade nemôže byť vybavená. Projektová dokumentácia sa na úrade neuschováva
a odporúčame si ju vyzdvihnúť osobne do 30 dní od vybavenia podania.

Vybavuje:
Mgr. Andrea Ruňaninová
Magdaléna Schönová

tel.:033/641 21 57, kl.108
tel.:033/641 21 57, kl.108

andrea.runaninova@minv.sk
magdalena.schonova@minv.sk

