Príloha č. 7 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií –
právnická osoba

Obchodné meno:

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

Sídlo:

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

IČO:

................................... DIČ:

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

Telefonický kontakt: ................................... e-mail: ..........................................................
Štatutárny zástupca: .............................................................................................................
V zmysle ust. § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
žiadam o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie:
☐ rozkopávka
☐ podvrtávka
☐ uzávierka
☐ iné činnosti/práce (uviesť)

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

Narušené budú nasledujúce telesá verejného priestranstva:
☐ chodník
☐ vozovka

☐ iné

a to týmto spôsobom:
..................................................................................................................................................................
(žiadateľ uvedie spôsob narušenia vyššie uvedeného telesa, napr. „vykopanie 1m hlbokej diery na
chodníku“)
Miesto výkonu prác: ................................................................................................................................
(žiadateľ uvedie ulicu, prípadne číslo domu, pred ktorým(i) bude práce vykonávať)
Predpokladaný termín začatia činností/prác: .......................................................................................
Predpokladaný termín ukončenia/rozsah trvania: ...............................................................................
(žiadateľ uvedie presný dátum alebo predpokladaný časový rozsah vykonávaných činností/prác)
Investorom bude:
..............................................................................................................................
(žiadateľ uvedie údaje o investorovi v rozsahu názov, sídlo, IČO)

Súčasne žiadame o povolenie obsadiť verejné priestranstvo k tejto rozkopávke na skládku
materiálu, zariadenie staveniska alebo uzavretie komunikácie podľa kótovaného náčrtu na druhej
strane tejto žiadosti v čase od ........................... do ......................... nasledovne:
Chodník
Vozovka
Iné
šírka (m)

dĺžka (m)

výmera
(m2)

šírka (m)

dĺžka (m)

výmera
(m2)

šírka (m)

dĺžka (m)

výmera
(m2)

Zodpovedný vedúci za rozkopávku/podvrtávku/uzávierku:
Meno a priezvisko:
Názov a sídlo zamestnávateľa:
Číslo telefónu:
e-mail:
Stavebný dozor investora vykonáva:
Meno a priezvisko:
Názov a sídlo zamestnávateľa:
Číslo telefónu:
e-mail:
Čestné vyhlásenie žiadateľa a súhlas so spracovaním osobných údajov:
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.
V súlade s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
udeľujem mestskej časti súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu spracúvania, ktorým
je riadne vybavenie žiadosti. Rozsah spracúvaných osobných údajov je daný účelom spracúvania.
Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasuje, že sa oboznámila so základnými zásadami a pravidlami spracúvania osobných údajov
a s podmienkami ochrany súkromia, zverejnenými na internetovej stránke mestskej časti www.lamac.sk/?program=312, ako aj s právami
dotknutej osoby, ktorými disponuje v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov, ich obsahu riadne porozumela a tento súhlas je daný slobodne a vážne.

V Bratislave dňa ....................................

Podpis žiadateľa:..............................................

V Bratislave, dňa ...........................
______________________
Podpis žiadateľa
Prílohy k žiadosti:
☐ stavebné povolenie

☐ harmonogram prác

☐ situačný náčrt

☐ schválený projekt organizácie dopravy
☐ zakreslené a správcami potvrdené trasy inžinierskych sietí (diaľkové káble, telefóny, vodovod,
plynovod, kanalizácia, elektrické káble)
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