
OBEC ĽUBOTICE
Obecný úrad v Ľuboticiach, Čsl. letcov 2, 080 06  Ľubotice

….......................................................................................................................................................................
meno a adresa žiadateľa

Obec Ľubotice
Čsl. letcov 2
080 06  Ľubotice

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych komunikácií, verejného 
priestranstva a zelene

1/ Žiadateľ:/meno a priezvisko/......................................................................................................................
telefonický kontakt /príp. e-mail/ ..........................
Bytom: ul............................................č.d.................obec/mesto....................................................... 

žiada o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.

2/   Rozsah a účel zvláštneho užívania  

Dôvod zvláštneho užívania: …......................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................
Názov ulice – miestnej komunikácie (špecifikácia podľa súpisného čísla nehnuteľnosti a pod.):

….......................................................................................................................................................................
Výmera:

vozovka: …........ m2     chodník: …........ m2     spevnená plocha: …........... m2     cestná zeleň: …........... m2

celková užívaná plocha: …................. m2

technológia uloženia podzemného vedenia: …............................................................................................

upresnenie v prípade potreby: …..................................................................................................................

3/ Doba a čas zvláštneho užívania:

Požadovaná doba zvláštneho užívania:

Od: …........................................................ Do: .......................................................................



s upresnením času v rámci dňa (nie je potrebné vyplniť v príde, že ide o nepretržité užívanie):

….......................................................................................................................................................................

konečná povrchová úprava ...........................................................................................................................

4/ Prehlásenie žiadateľa:
Prehlasujem,  že  ako  fyzická  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 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. 

V Ľuboticiach dňa …................

                                                                                               

     ............................................................
                                                                                                       vlastnoručný podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné doložiť:
• situačnú schému rozkopávky resp. projektovú dokumentáciu
• návrh dočasného dopravného značenia (v prípade rozkopávky cesty, chodníka)
• harmonogram prác
• kópia stavebného povolenia, resp. územného rozhodnutia alebo ohlásenia drobnej stavby
• stanoviská podľa povahy zvláštneho užívania (správcovia inžinierskych sietí)

Poznámka
Za vydanie povolenia  na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene sa 
platí v podľa Smernice starostu č. 1/2013 o správnych poplatkoch v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.  
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok:
chodníky, zelené pásy   6,50 €
cesty            16,50 €
Pre účely výkopových prác, ktoré sa realizujú na rozličných triedach miestnych komunikácií, sa vyberie  
poplatok za najvyššiu čiastkovú sadzbu.

Podľa Čl. VI Smernice starostu obce č. 1/2013 o správnych poplatkoch v súlade s § 7 ods. 2 zákona NR  
SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok vyberaný Obcou  
Ľubotice platí v hotovosti na obecnom úrade, prevodom z účtu v banke alebo poštovým poukazom na účet  
obce.
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