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Barbora Slováková, 922 42 Madunice, M.Bubničá 677/21 

,v zastúpení na základe plnomocenstva Miroslava Vrľáková, mobil: 0903 807066

Mesto Leopoldov 
Mestský úrad

Dátam:
04  07. 2019

Cislo íázaariía:

[sygm
ÍP l lo & v :

Číslo spisu:

Vybavuje:

c - l l $

V Hlohovci, dňa 03.07.2019 

Žiadosť o súhlasné stanovisko

Mesto Leopoldov 
Hlohovská cesta 104/2 
920 41 Leopoldov

Žiadame Vás o súhlasné stanovisko s presahom strechy novostavby 
rodinného domu, ktorý plánujeme vybudovať na parcele registra C, evidovanej na 
katastrálnej mape ako parcela č. 219. Presah strechy bude zasahovať do 
pozemku Mesta Leopoldov, do parcely registra C, evidovanej na katastrálnej mape 
ako parcela č. 245.

Svoju žiadosť odôvodňujem tým, že sa zachová uličná čiara a rodinné domy 
z námestia sv. Ignáca budú v jednej línii a zachová sa tak pôvodný vzhľad 
námestia.

v.z. Miroslava Vrľáková 
na základe plnomocenstva

Prílohy :
1. Projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia
2. Kópia dohody o plnomocenstve



Dohoda o plnomocenstve

uzavretá v zmysle ustanovení § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

splnomocniteľom na jednej strane v príslušnom gramatickom tvare:
meno a priezvisko : Barbora Slovákova r .Slovákova_______
narodený: ---------
trvalo bytom : 
štátna príslušnosť :

splnomocnencom na druhej strane v príslušnom gramatickom tvare:
meno a priezvisko : Miroslava V ifá k o v á _____________
narodený: 
trvalo bytom : 
štátna príslušnosť :

Splnomocniteľ a splnomocnenci __ -----wvaaVUU v Wi
Splnomocniteľ splnomocňuje splnomocnenca na všetky úkony vo veci 

vykonávania inžinierskych činností v  investičnej výstavbe za účelom získania 
stavebného povolenia na stavbu :
Názov stavby: * Rodinný dom
Investor : Barbora Slováková, 922 42 Madunice, M.Bubniča 677/21
Miesto stavby : k.ú. Leopldov, Nám. sv.Ignáca, pare.č. 219

Splnomocnenec je oprávnený najmä:
- odosielať a prijímať korešpondenciu k vyššie popísanej stavbe,
- podávať návrhy, podnety, odvolania, žiadosti, vzdať sa opravných 

prostriedkov k rozhodnutiam k vyššie popísanej stavbe,
- zastupovať splnomocnenca pred príslušnými orgánmi štátnej správy 

a samosprávy.
Splnomocnenie sa udeľuje na dobu určitú, do 31.12.2019.
Splnomocnenec uvedené splnomocnenie prijíma.
Zmluvné strany súhlasia so spracovaním osobných údajov súvisiacich 

s touto dohodou.
Dohoda je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch so silou originálu, pričom každá 

zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení dohody.
Tie právne vzťahy, ktoré nie sú upravené dohodou sa spravujú 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj príslušných právnych predpisov.

V 2019.

splnomocnenec


