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Obec Miloslavov 
900 42 Miloslavov 181 
 
          
 
Vec: Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie (rozkopávka) v zmysle § 8 

zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení 
neskorších predpisov a § 11 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o 
pozemných  komunikáciách  (cestný zákon)   

 
Žiadateľ/lia/  

Meno a priezvisko (názov právnickej osoby) ........................................................................ 
Adresa (sídlo právnickej osoby): ...................................................................................... 
............................................................................................................................. 
Inkasné dáta žiadateľa .......................................................................................................... 
Prevádzkový účet číslo ......................................................................................................... 

 
   V zmysle § 8 ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších 
predpisov, žiadam/-e/ o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie, rozkopávku verejného 
priestranstva podľa situačného zákresu, 
na ulici.............................................................................. pred domom č. ...................................... 
za účelom......................................................................................................................................... 
pre investora .................................................., dodávateľ .............................................................. 
v čase od...................................do.................................s konečnou úpravou do............................ 
v rozsahu: 

vozovka chodník iné 

druh úpravy výmera m2 druh úpravy výmera m2 druh úpravy výmera m2 

      

 
Súčasne žiadame o povolenie zaujať verejné priestranstvo k tejto rozkopávke na skládku 
materiálu, zariadenie staveniska alebo uzavretie komunikácie podľa kótovaného zákresu, ktorý 
je prílohou k tejto žiadosti na čas od ...................................... do................................ v rozsahu: 

vozovka chodník iné 
Širka m dlžka m vým. m2 Širka m dlžka m vým. m2 Širka m dlžka m vým. m2 

         

 

Za rozkopávkové práce bude zodpovedný  
stavbyvedúci: 

Stavebný dozor investora vykonáva: 

Meno a priezvisko:  
Adresa zamestnávateľa:  
č. tel. (prac.)  

  
  
 

V Miloslavove, dňa  ..........................                                     
               podpis / pečiatka 

  

 
 
 
 

1Správny poplatok vo výške ........................ bol uhradený dňa ......................., číslo dokladu ....................... 
 



1 Podľa položky 82 zákona 286/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je výška  správneho poplatku za povolenie na 
zvláštne užívanie miestnych komunikácií 80, EUR. 
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    Podpis a pečiatka OcÚ 

 
 
 
 
Prílohy: 

1. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby 
2. Harmonogram prác 
3. Situačný náčrt s okótovanou a voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka 
4. Zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inžinierskych sietí (diaľkový 

kábel, telefón, elektrické káble, verejné osvetlenie, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod, 
káble svetelnej signalizácie v blízkosti križovatiek, káble ŽSR v blízkosti tratí ŽSR a rozvody 
káblovej televízie) 

5. Schválený projekt organizácie dopravy – OR PZ v Senci 
6. Ak sa bude osadzovať prenosné dopravné značenie musí byť od obce vyžiadané určenie na 

jeho použitie podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a zákona č. 135/1961 Zb.- 
cestný zákon v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


