
 

Navrhovateľ (meno, priezvisko).......................................................... telef. kontakt.......................... 

Bydlisko........................................................................................e-mail.................................. 

 

Adresát (Obec) ............................... 

 
 

 

 

Vec:   Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie    

 Dole podpísaní navrhovatelia týmto žiadame o povolenia na  zvláštne užívanie 

miestnej komunikácie podľa   § 8  zákona č. 135/1961 Zb.   o pozemných  komunikáciách      

/ cestný zákon/   v platnom znení    ( komunikácia parcela č. ........................)     za účelom 

zriadenia  resp.  údržby a opravy  prípojky vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej, plynovej  

na parcelách č.......................................v katastrálnom území............................................... 

Povolenie na zriadenie prípojky vydané ...............................................................................  

dňa................................... pod číslom ..................................................... 

Termín realizácie od..........................do............................ 

Zodpovedná osoba za realizáciu stavby (meno, adresa, kontakt )............................................. 

.............................................................................................................................................. 

Dole podpísaná/podpísaný  ......................................... 

- udeľujem týmto súhlas/ nesúhlas so spracúvaním, sprístupnením, zverejnením  a uchovávaním mojich osobných údajov 

(uvedených v žiadosti o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní) v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, 

email, telefonny kontakt,. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie žiadosti o stavebné povolenie 

a stavebného konania pre Stavebný úrad – príslušná obec, v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na 

obdobie 30 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento 

súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 

23 Nariadenia GDPR. 

 

 

         .............................................. 
                                podpis navrhovateľov  

     

Doklady priložené k žiadosti: 

- projekt stavby - situácia umiestnenia prípojky 

- vyznačenie prác a zásahov do cesty, schéma s vyznačením miesta napojenia, technický popis 

- vyjadrenie resp. súhlas správcu komunikácie o zásahom do komunikácie (vydáva  obec - prekopaním, 

pretláčaním) 

- stanovisko OR PZ ODI Košice okolie k projektovej dokumentácii ( Tr. SNP 35 – Bc. Truhan Po,St 1300-1500) 

- správny poplatok 80,- € ( platí sa v hotovosti na obci pri podaní žiadosti) 

 
Cestný správny orgán môže poplatok za zvláštne užívanie komunikácie zvýšiť podľa počtu zásahov do cesty až na 

päťnásobok. 

správny poplatok vo výške 

..................., - € zaplatený 

dňa ............................. 
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