Žiadateľ ......................................................................................................................................................
Adresa ........................................................................................................................................................
Telefónne číslo......................................................... email ........................................................................
Okresný úrad Trnava
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Kollárova 8
917 02 Trnava

Vec
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty
V zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon), týmto žiadame o povolenie na zvláštne užívanie cesty
Trieda a číslo cesty ....................................................................................................................................
Staničenie cesty v mieste zvláštneho užívania (kkm) ..............................................................................
Zvláštnym užívaním bude (označte):

pretláčanie

prekopanie

využitie techniky

Pod niveletou vozovky bude uložený(označte):
vodovod

plynovod

kanalizácia

elektrický kábel

telekomun. kábel

Katastrálne územie ...................................................................................................................................
Termín realizácie

od.............................................. do ......................................................

Osoba zodpovedná za realizáciu:
Meno: ...................................................................... tel. kontakt ..............................................................
Odôvodnenie žiadosti ...............................................................................................................................
Zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov vymedzených v tejto žiadosti a v priložených prílohách
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a s ich uložením a likvidáciou v súlade s platným registratúrnym poriadkom.

.................................................................................
Podpis žiadateľa
Prílohy:
1. Projektová dokumentácia - situácia
2. Stanovisko Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja
3. Plán organizácie dopravy + písomný záväzok (v prípade rozkopávky)
4. Správny poplatok podľa pol. 82 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Žiadateľ ......................................................................................................................................................
Adresa ........................................................................................................................................................
Telefónne číslo......................................................... email ........................................................................
Okresný úrad Trnava
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Kollárova 8
917 02 Trnava

Vec
Písomný záväzok

V zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách

(cestný

zákon)

v znení

neskorších

predpisov

sa

týmto

zaväzujeme,

že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky cesty........................... v kkm..............................,
budeme priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie porúch, ktoré vzniknú z nedokonalého
spojenia vrstiev vozovky, alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktorý vzniknú
v dôsledku týchto porúch.
Súčasne sa zaväzujeme, že po uplynutí dohodnutého času (60 mesiacov) uhradíme náklady na vynaloženú
zvýšenú údržbu miesta narušeného rozkopávkou.

.................................................................................
Podpis žiadateľa

