
 
 Žiadateľ:  ...................................................................................................................................................  

 

 

        Mestský úrad  

oddelenie výstavby a dopravy  

Štefánikovo nám. č.1 

052 01 Spišská Nová Ves 

Dátum: ......................... 

 
VEC: Žiados ť o povo lenie n a zvláš tne užívanie miestnej kom uni kácie  
 

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 zák. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o povolenie rozkopávky miestnej komunikácie:  

1. Žiadateľ'  ..................................................................................................................................... ......  
2. Názov akcie, pre ktorú sa prekopávka žiada:  .............................................................................. ....  

3. Presné miesto prekopávky ulica, č. domu:  .......................................................................................... .  
4. Prekopávka:  
4.1. Druh prekopávky  4.2. Dĺžka a šírka prekopávky (m)  

a)vozovka  a)  ..............................  
b)chodník  b)  ............................ .  
c)spevnená plocha  c)  ............................ .  
d)cestná zeleň  d)  ............................ .  
e) ........................                                e)  ............................. .  

5. Uzávierka miestnej komunikácie: a) žiadna, b) čiastočná, c/ úplná  
6. Podzemné vedenie bude uložené technológiou:  

a) rozkopávkou miestnej komunikácie  
b) podvŕtaním miestnej komunikácie  

 7. Termín realizácie:  od:  ........................... /d, m ,r/  ................... .. .. hod. /začiatok/  
 do: ............ ................ /d, m, r/  ....................  ... hod. /koniec/  
 8. Termín ukončenia spätnej úpravy:  .........  ................... /d, m, r/  
9. Správny poplatok:  .......................... € /Eur/  

(v zmysle zákona NR SR 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, príloha: Prehľad  
 sadzobníka správnych poplatkov, pol.č.82) VS.:  ...................... .  

10. Vyjadrenie MsÚ - oddelenie územného plánovania:  

11. Vyjadrenie MsÚ - oddelenie komunálneho servisu  

12.  Za splnenie podmienok rozhodnutia bude zodpovedný:  
  Meno a priezvisko:  .....................................................  

  Adresa: ........................................................................  Tel. číslo: ............................................. 
 
13. Prílohy k žiadosti:  

a) Vyjadrenie správcov IS: PVPS, VSE, SPP, ST, Obl. spr. dialk. káblov, UPC, a.s., Emkobel, a.s., 
VO  

b) Grafický náčrt situácie v mierke s vyznačením miesta prekopávky a podzemných vedení  
c) Vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu PZ  
d) Stavebné povolenie, resp. povolenie na drobnú stavbu  
e) List vlastníctva priľahlej nehnuteľnosti, napájaného objektu/ 

  
 
 

pečiatka a podpis 
  
Mestský úrad  
Štefánikovo námestie č.1  
052 01 Spišská Nová Ves  

 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu: 3400422003/5600  
IČO 329614  


