.............................................................................................................................................
/meno a priezvisko, obchodné meno, adresa žiadateľa, tel. číslo, IČO/
Obecný úrad Ďanová
Ďanová č. 22
038 42 Príbovce

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a / alebo
ochranného pásma miestnej komunikácie
Vec: Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a / alebo ochranného pásma
miestnej komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách (cestný zákon)
1. Žiadateľ (uvedie sa meno, priezvisko, resp. názov a adresa) .....................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Dôvod žiadosti 1) .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................,
parcelné čísla ...............................................................................................................................,
kat. územie .........................................................
3. Povolenie žiadam v termíne od .............................................. do ..................................................
4. Zodpovedná osoba za vykonanie požadovaných prác v telese miestnej komunikácie, resp. v
ochrannom pásme komunikácie ako i za dodržanie podmienok daných v rozhodnutí (uvedie
sa meno, priezvisko a telefónne číslo) 2) ....................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................., podpis zodpovednej osoby .....................................................
5. Narušený úsek uvediem do pôvodného stavu – zabezpečím spätnú úpravu telesa
komunikácie,resp. ochranného pásma komunikácie svojpomocne / na základe zmluvy s
dodávateľom 3) v termíne do .......................................................
6. Dodávateľ spätnej úpravy (uvedie sa meno, priezvisko, resp. názov a adresa a telefónne
číslo osoby, resp. dodávateľa zodpovedného za uvedenie narušeného úseku do
pôvodného stavu – zabezpečenie spätnej úpravy telesa komunikácie, resp. ochranného
pásma komunikácie) ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1) Napr. plánovaná oprava vodovodnej, plynovej, elektrickej prípojky; plánovaná oprava vodovodného,
plynového, elektrického vedenia.
2) Napr. stavebného dozoru stavby.
3) Nehodiace sa preškrtnite.

7. Prehlásenie žiadateľa: „Prehlasujem, že zemné práce som prejednal so všetkými vlastníkmi
rozvodov technickej infraštruktúry, ktoré budú žiadaným rozhodnutím dotknuté.“

pečiatka, podpis žiadateľa
U právnických osôb odtlačok pečiatky,
meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho
zástupcu/oprávnenej osoby

Prílohy:
•
•
•
•
•

Prehľadná situácia.
Vyjadrenie dotknutých organizácií (správcov sietí)
Doklad o úhrade správneho poplatku
Písomný záväzok ( tlačivo OcU)
Potvrdená objednávka na ukončenie rozkopávky, t.j. prevedenie asfaltového povrchu

.............................................................................................................................................
/meno a priezvisko, obchodné meno, adresa žiadateľa, tel. číslo, IČO/

Obecný úrad Ďanová
Ďanová č. 22
038 42 Príbovce

Vec: Písomný záväzok
Týmto sa v zmysle §20, odst. 6 vyhl. 35/84 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných
komunikáciách zaväzujem (e), že po dobu 36 mesiacov od ukončenia a
odovzdania rozkopávky miestnej komunikácie pred domom č................. v obci Ďanová
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 týchto závad.
Súčasne sa zaväzujem(e), že po uplynutí dohodnutého času (36 mesiacov) uhradím(e)
náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta narušeného...................................................... .

V Ďanovej, dňa:

_____________________
podpis žiadateľa

