.......................................................................................................................................................
(meno a adresa žiadateľa, číslo telefónu)

Mesto Sabinov
Mestský úrad
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Vec
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie/ verejného
priestranstva*
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta Sabinov č. 13/2012 Vás, ako
príslušný cestný správny orgán žiadame o vydanie rozhodnutia k zvláštnemu užívaniu
miestnej komunikácie/ verejného priestranstva formou (rozkopávky/podvrtávky)*:
Miesto rozkopávky:.......................................................................................................................
(ulica, č. domu, parcela č.)

Dôvod rozkopávky: ......................................................................................................................
(napr. realizácia vodovodnej / kanalizačnej/ elektrickej prípojky)

Plánovaný termín rozkopávky od .................... do ...................
Rozsah rozkopávky: .....................................................................................................................
(dĺžka)

Zásah bude vykonaný do:
vozovky v dĺžke ............................. (prekopanie/ podvrtávka)*
chodníka v dĺžke ............................. (prekopanie/ podvrtávka)*
parkoviska v dĺžke............................ (prekopanie/ podvrtávka)*
zelene (ktorá nie je cestnou zeleňou) v dĺžke ...................................
Iné................................................................................................
Dodávateľ stavebných prác: .........................................................................................................
(názov spoločnosti/ svojpomocne)

Dátum: ......................................
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Podpis žiadateľa: ........................................

Prílohy k žiadosti:
- situácia miesta rozkopávky s vyznačením miesta výkopových prác
- stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby
- vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu, ak sa rozkopávka má vykonávať
v mestskej pamiatkovej zóne
- vyjadrenie Krajského riaditeľstva PZ SR spolu s odsúhlasenou situáciou dočasného
dopravného značenia, ak z dôvodu rozkopávky bude nutná čiastočná alebo úplná
uzávierka miestnej komunikácie (vozovky cesty)
Poznámka:
- */ nehodiace sa preškrtnite
- V zmysle čl. 2 ods. (3) VZN č. 13/2012 sa pod pojmom miestna komunikácia rozumejú
všetky všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty, parkoviská, chodníky a ostatné
komunikácie so spevneným povrchom.
- Za vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie sa vyrubuje správny
poplatok podľa prílohy č. 1 VZN č. 13/2012, ktorý sa uhrádza v hotovosti do pokladne MsÚ.
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie výkopovou metódou (napr.
80 €
prekopávka) v celkovej dĺžke do 20 m
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie výkopovou metódou (napr.
2.
160 €
prekopávka) v celkovej dĺžke nad 20 m
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie bezvýkopovou metódou
3.
40 €
(napr. prepich, pretláčanie, podtunelovanie a pod.)
(Poznámka: V zmysle čl. 2 ods. (3) tohto VZN sa pod pojmom miestna komunikácia rozumejú všetky
všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty, parkoviská, chodníky a ostatné komunikácie so spevneným
povrchom.)
1.

- Užívanie verejného priestranstva, ktoré nie je miestnou komunikáciou je predmetom
miestnej dane v zmysle § 30 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach.
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