.......................................................................................................................................................
(meno a priezvisko žiadateľa, adresa / názov firmy, sídlo, IČO)
Telefonický/e-mailový kontakt: ...................................................................................................
V Snine ..........................................

Mesto Snina
Strojárska 2060/95
Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP
069 01 Snina

VEC
Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych ciest,
rozkopávky verejného priestranstva a zelene podľa zák. č. 135/1961 Z.z. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tento formulár platí len pre vydanie dodatočného povolenia z dôvodu havárie a poruchy na
vedení.
Žiadam o vydanie dodatočného povolenia na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych
ciest, rozkopávky verejného priestranstva a zelene :
1. Miesto rozkopávky: ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Dôvod rozkopávky: Odstránenie poruchy na .........................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Rozsah rozkopávky:
- celková dĺžka ...............m, šírka.........m,
- chodník .......................m,
- asfaltová cesta ......................m,
- zeleň ........................... m,
- iné ................................ m.
4. Požadovaný termín rozkopávky: Začiatok :..........................................................................
5. Termín konečnej povrchovej úpravy: ..................................................................................
6. Za žiadateľa zodpovedá ........................................................................................................
adresa: ................................. ........................................................................................................
tel. číslo: ....................................................... e-mail: ...................................................................

.............................................
(podpis žiadateľa, pečiatka firmy)

PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA:
Prehlasujem, že som pripravený na vykonanie prác v predpokladanom rozsahu
a požadovanom čase z hľadiska zabezpečenia dostatočným počtom pracovníkov,
mechanizačných prostriedkov a materiálov a súčasne sa zaväzujem, že počas 24 mesiacov odo
dňa prevzatia úseku správcom (Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.) budem priebežne a bez
meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev, alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré
vzniknú v dôsledku týchto závad.
V prípade vynaložených nákladov správcu komunikácie a verejného priestranstva na
zvýšenú údržbu miesta narušeného prekopávkou uhradí žiadateľ tieto náklady po uplynutí
dohodnutého času.

V......................

.........................................................................
celé meno, priezvisko, podpis, pečiatka žiadateľa

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.snina.sk/otvorenasamosprava/ochrana-osobnych-udajov/.

