...........................................................................................................................................................
Žiadateľ - adresa / IČO

Mesto Galanta
Mestský úrad
Oddelenie rozvoja
Mierové námestie 940/1
924 01 Galanta
Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na zvláštne užívanie MK – rozkopávkové
povolenie v prípade porúch na inžinierskych sietiach
Vec:

V zmysle ustanovení §8 zákona č. 135/61 Zb., v platnom znení žiadam(e) o povolenie na
zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktorým bude zásah do telesa miestnej komunikácie
na ulici (presne miesto) .......................................................................................................
v Galante
prekopaním: * ............................................................................................
pretláčkou: *..............................................................................................
(vypísať, čo bude prekopaním a čo pretlačením – MK/chodník/zeleň)

v termíne : od ............................... do....................................
z dôvodu.............................................................................................................................................
Rozmery výkopov:
na komunikácii*
dĺžka ........ m, šírka ........ m, t.j. plocha..........m2
na chodníku*
dĺžka ........ m, šírka ........ m, t.j. plocha..........m2
v priľahlej cestnej zeleni*
dĺžka ........ m, šírka ........ m, t.j. plocha..........m2
Spolu plocha rozkopávok
......... m2

Rozkopávkové práce bude vykonávať............................................................................................
Meno zodpovedného zamestnanca, tel.
.........................................................................................................................................................
Za zvláštne užívanie komunikácie podľa stanovených podmienok v povolení bude zodpovedať
.......................................................................................................................................................
meno zodpovednej osoby za žiadateľa

Zároveň ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „zákon“), poskytuje mestu Galanta ako prevádzkovateľovi súhlas so
spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov 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.
Dátum:

...............................................
podpis žiadateľa / pečiatka
Vybavuje: Eva Vašáková, tel. 031/788 43 71, e-mail: eva.vasakova@galanta.sk

...........................................................................................................................................................
Žiadateľ – adresa/ IČO

Mesto Galanta
Mestský úrad
Oddelenie rozvoja
Mierové námestie 940/1
924 01 Galanta

Písomný

záväzok

a

prehlásenie

Týmto písomným záväzkom sa v zmysle ustanovenia § 20 ods. 6 vyhlášky č. 35 / 84 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších
predpisov z a v ä z u j e m (e), že po dobu 24 mesiacov od ukončenia zásahu do miestnej
komunikácie (chodníka, parkoviska)
na ulici ..............................................................................................................................v Galante
v zmysle žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie zo dňa ..........................
budem(e) priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli
z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom výplne výkopu
a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

Týmto zároveň prehlasujem(e), že máme materiálové a technické zabezpečenie pre
vykonanie prác v uvedenom termíne a dodávateľ prác je oprávnený na výkon uvedenej činnosti.

Dátum ..................................................

..........................................................
podpis žiadateľa / pečiatka

