
Žiadateľ / splnomocnený zástupca:............................................................................................................................. 
(priezvisko, meno, titul / obchodné meno) 

Adresa:......................................................................................................................................................................... 
(ulica, súpisné prípadne orientačné číslo, PSČ, obec).. 

 
Rodné číslo / IČO:...........................................................   Číslo telefónu: ................................................................ 
 
Peňažný ústav: ............................................................................ Číslo účtu:.................................................. 
        

Mesto Šaľa 
Referát dopravy a technických činností 
Nám. Sv. Trojice 7 
927 15 Šaľa 

V Šali dňa................................................ 
 

Vec: 
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK a verejného priestranstva – rozkopávkové povolenie 
 
V zmysle ustanovení § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  v platnom znení žiadam(e) 
o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktorým bude zásah do telesa miestnej komunikácie  
a verej. priestranstva na ulici ( presné miesto, parc. č. ): ................................................................................ v Šali  
z dôvodu: .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
v termíne: od .......................................................................... do .............................................................. 
 
Rozmery výkopov: 
na komunikácii:      dĺžka .................. m, šírka .................. m, t.j.   plocha .................. m2  
na chodníku    dĺžka .................. m, šírka .................. m, t.j.   plocha .................. m2  
v priľahlej cestnej zeleni   dĺžka .................. m, šírka .................. m, t.j.   plocha .................. m2  
Spolu plocha rozkopávok:          ................. m2 
Plocha na uloženie výkopku (ak nie je nariadený odvoz):       ..................m2 

 

prekopaním: .......................................................m  
 
pretláčaním: .......................................................m 
 
Rozkopávkové práce bude vykonávať: ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Meno zodpovedného zamestnanca: ................................................................. telef. kontakt:.:................................ 
 
Za zvláštne užívanie komunikácie podľa stanovených podmienok v povolení bude zodpovedať 
..................................................................................................................................................................................... 

meno zodpovednej osoby za žiadateľa - investor, č.telefónu 
 
Žiadateľ zároveň prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé. Je si vedomý povinnosti uhradiť správny poplatok za 
vydanie povolenia, že v súvislosti so zásahom do komunikácie preberá od začiatku prác do doby prevzatia 
dotknutého úseku správcom na seba povinnosti správcu dotknutej časti miestnych komunikácií a verejného 
priestranstva. 
Zároveň ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o  ochrane  osobných 
údajov ( ďalej len zákon ), poskytuje mestu Šaľa ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto 
žiadosti uvedených osobných údajov za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby 
s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany 
prevádzkovateľa. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných 
údajov dotknutej osoby. 
 
 

                                                                               ..................................................... 
          podpis žiadateľa / pečiatka 

 



 
 
Žiadateľ.................................................................................................................................................................... 
 
Adresa: ...............................................................................................Číslo OP / IČO: ..........................................  
 
Číslo telefónu: ....................................................................................  Dátum: ......................................................                            

 
 
 
 
Mesto Šaľa 
Referát dopravy a technických činností 
Nám. Sv. Trojice  7 
927 15  Šaľa 
 
 
 
Vec 
P í s o m n ý   z á v ä z o k 
 
Týmto písomným záväzkom sa v zmysle §-u 20 ods.6. vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 
o pozemných komunikáciách č. 135 / 1961 Zb. v znení neskorších predpisov z a v ä z u j e m(e), že po dobu  
36 mesiacov od ukončenia rozkopávky verejného priestranstva - miestnej komunikácie, parkoviska, chodníka 
a verejnej zelene 
 
na ulici: ........................................................................................................................ v Šali  
 
budem(e) priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú 
v dôsledku závad. 
 
Súčasne sa zaväzujem(e), že po uplynutí dohodnutého času / 36 mesiacov / uhradíme náklady na vynaloženú 
zvýšenú údržbu miesta narušeného prekopom. 
                                                                                  
 
 
                                                                                                                        ..................................................... 
                  podpis žiadateľa, pečiatka 
 

 
K žiadosti treba doložiť: 
 
- fotokópiu stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby, 
- splnomocnenie na zastupovanie, zmluva o vykonaní diela, práce, činnosti a pod. 
- situáciu so zakótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky, chodníka, resp. zelene, 
- vyjadrenie správcov sietí a verejného osvetlenia o výskyte vedení v príslušnej správe, 
- vyjadrenie všetkých vlastníkov dotknutých pozemkov, 
- podľa náročnosti a rozsahu zásahu do miestnej komunikácie (MK) tiež žiadosť o povolenie čiastočnej, resp. 

úplnej uzávierky MK a projekt organizácie dopravy (dočasného dopravného značenia) odsúhlasený 
Okresným dopravným inšpektorátom Šaľa, doklad o zaplatení správneho poplatku (v zmysle zákona 
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov), 

- písomný záväzok investora, že bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad 
komunikácie z dôvodu rozkopávky verejného priestranstva - miestnej komunikácie, parkoviska, chodníka 
a verejnej zelene 

 
 
 
Vybavuje: Miroslav Poliček, ref. dopravy a TČ,  č.t.: 770 59 81, kl. 224 
 


