Meno a priezvisko / Obchodný názov.................................................................................................
Adresa / sídlo ........................................................................................................................................
Telefón......................................... Fax........................................... E-mail...........................................

Mestský úrad Tornaľa
Odb. výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta
Mierová 14
982 01 Tornaľa
Kontakt:
Diana Balázsová
tel.:
047 / 551 11 11
fax:
047 / 551 11 05
e-mail: diana.balazsova@mestotornala.sk

VEC
……………………………………………………………………………….. (názov stavby / akcie)
- žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu / pripojenie účelovej komunikácie*
na miestnu komunikáciu
Na základe § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, Vás žiadam(e) o vydanie povolenia na* :
1. zriadenie vjazdu na cestu (názov) ...................................................................................................,
z parcely č. ..................................................., z nehnuteľnosti (RD) č. .................................,
v k.ú. .............................................................. .
2. pripojenie

účelovej

komunikácie

na

miestnu

komunikáciu

(názov)

..................................................................., z parcely č. ................................, z nehnuteľnosti
(RD) č. .................., v k.ú. ............................................... .
za účelom ……………………………................................................................................................. .

* nehodiace sa prečiarknite

Prílohy k žiadosti :
▪

vyjadrenie OR PZ SR – Okresného dopravného inšpektorátu v Revúcej,

▪

vyjadrenie správcu príslušnej komunikácie,

▪

situácia pripojenia z projektovej úlohy (projektu stavby), resp. náčrt v kópii z pozemkovej mapy,

▪

list(y) vlastníctva k pozemku(-om), z ktorého(-ých) má byť zriadený vjazd, príp. ktorý(-é) má(-jú) byť
pripojený(-é) na komunikáciu,

▪

správny poplatok v hodnote : v prípade pripájania 33,- € (slovom: tridsaťtri eur),
v prípade vjazdu

16,50 € (slovom: šestnásť eur päťdesiat centov).

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.

V ……………………………. dňa ……………………

…………………………………..
(podpis žiadateľa, pečiatka)

