NAVRHOVATEĽ: KEZDEMÉNYEZŐ:
Meno (názov): | Név (cégnév):
Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):
STAVEBNÝ ÚRAD: ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:
O b e c n ý

ú r a d

K ö z s é g i

adresa

címen

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
Kérvény építmény-elhelyezési határozat érvényességének meghosszabbítására
Vec: Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o
umiestnení stavby

Tárgy: Kérvény építmény-elhelyezési határozat érvényességének meghosszabbítására

Podľa § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov žiadam týmto o predĺženie platnosti
rozhodnutia o umiestnení stavby:

A Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építési eljárásról
szóló törvénye (építésügyi törvény) és későbbi módosításai
40. §-ának 3. bek. értelmében ezennel kérvényezem az építmény-elhelyezési határozat érvényességének meghosszabbítását:

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydal: (uviesť
správny orgán)

Az építmény elhelyezéséről szóló területrendezési határozatot kiadta: (feltüntetni az eljáró hatóság nevét)

pod číslom:

szám alatt

dňa:

napon

Platnosť územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
(druh, označenie, kapacita a pod. stavby)

Az alábbi: (az építmény fajtája, megjelölése, kapacitása
stb.)

na parc. č.:

parcellaszámú telekre

katastrálneho územia:

kataszteri területén

uplynie dňa:

kiadott építmény-elhelyezésről szóló területrendezési határozat a következő napon jár le:

Meno (názov) a adresa (sídlo) navrhovateľa uvedeného
rozhodnutia:

Az idézett határozat kezdeményezőjének neve (cégneve)
és lakcíme (székhelye):

Žiadosť o predĺženie platnosti uvedeného rozhodnutia podávam teda pred skončením jeho platnosti, čo je v súlade s
§ 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.

Kérvényemet tehát az érvényesség lejárta előtt nyújtom be,
összhangban a Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építési eljárásról szóló törvénye (építésügyi törvény) és későbbi
módosításai 40. §-ának 3. bekezdésével
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H

Žiadam o predĺženie jeho platnosti z dôvodu:

V

Az érvényesség meghosszabbítását az alábbi okokból kérem:

-ban/ben, dňa

-án/én

Podpis stavebníka(kov), u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:
Az építtető(k) aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző lenyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:

Prílohy:

Mellékletek:

1. rozhodnutie o umiestnení stavby, u ktorého navrhovateľ
žiada predĺženie jeho platnosti

1. építmény-elhelyezési határozat, amely érvényességének
meghosszabbítását kéri a kezdeményező
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