MESTO TORNAĽA
Mestský úrad v Tornali, ul. Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa

Žiadateľ
(meno a priezvisko):
IČO:

Adresa:
Zodpovedná osoba:

tel. č.

e-mail:

Vec
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych komunikácií, verejného
priestranstva a zelene. 1/
Miesto rozkopávky (na ulici, pred
objektom č.):
Dôvod rozkopávky (za účelom
realizácie výstavby):
Rozsah rozkopávky (bm, m2):

Požadované termíny rozkopávky:

a)
b)
c)
d)

vozovka
..................
chodník
..................
spevnená plocha verejného priestranstva ..................
cestná zeleň, zeleň
..................

Od

do

Konečná povrchová úprava:
Za splnenie podmienok
rozhodnutia bude zodpovedný:
Spôsob doručenia povolenia: osobné prevzatie - poštou1/
Prehlásenie žiadateľa:
Prehlasujem, že ako fyzická – právnická 1/ osoba 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 celej záručnej doby 36 mesiacov od odovzdania
spätnej úpravy rozkopávky budem priebežne a bez omeškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vzniknú
z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev, alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody,
ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), poskytuje Mestu Tornaľa ako
prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov dotknutej osoby
a to za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas
písomne odvolať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa. Doba platnosti súhlasu
sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade
s ustanoveniami zákona.

...............................
dátum

......................................
podpis žiadateľa

Prílohy:
1. Situačná schéma rozkopávky resp. projektová dokumentácia
2. Kópia stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby
3. Návrh dočasného dopravného značenia ( v prípade rozkopávky komunikácie )
4. doklad o zaplatení správneho poplatku – uhradený pred prevzatím rozhodnutia
Pre prílohy č. 1 a 3 je potrebné odsúhlasenie OR PZ – Okresným dopravným inšpektorátom v Revúcej
(okrem havarijných stavov povoľovaných dodatočne)
1/

Nehodiace sa preškrtnite

