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Žiadateľ: 

(meno a priezvisko) 

Adresa: IČO: 

Zodpovedná osoba: tel. č.  e-mail: 
 

 

Mestský úrad v Prešove 

Odbor dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb 

oddelenie dopravy a životného prostredia 

Jarková 24 

080 01 PREŠOV 
 

 

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych 

komunikácií, verejného priestranstva a zelene. 
1/ 

 

Miesto rozkopávky: 

(ulica, orientačné č.) 

Dôvod rozkopávky: 

 

 

Rozsah rozkopávky 

(šírka x dĺžka v [m], 

plocha v [m
2
]) 

Cesta: 

Chodník: 

Iná spevnená plocha: 

Verejná zeleň: 

Požadované termíny rozkopávky Začiatok: 

 Ukončenie: 

 Konečná povrchová úprava: 

Spôsob doručenia povolenia:  osobné prevzatie - poštou
1
/  

 

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 60 

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.  

 

 

 

 

......................................         ............................... 

 Dátum         podpis žiadateľa 
 

1/ Nehodiace sa preškrtnite 
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Prílohy: 

1. Situačná schéma rozkopávky resp. projektová dokumentácia. 

2. Návrh dočasného dopravného značenia (v prípade rozkopávky cesty, chodníka). 

3. Kópia stavebného povolenia, resp. územného rozhodnutia, alebo ohlásenia drobnej stavby. 

4. Pri telekomunikačných stavbách zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

5. Doklad o uhradení správneho poplatku podľa položky č. 82 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov s uplatnením splnomocnenia (t. j. v zmysle Sadzobníka 

správnych poplatkov ods. 3) VI. časť, pol. č. 82, tab. 1a a b) Smernice primátora mesta Prešov SP-02/2016 Správne poplatky 

vyberané mestom Prešov)  - výška poplatku je pohyblivá. 

Pre prílohy č. 1 a 2 je potrebné odsúhlasenie KR PZ – Krajským dopravným inšpektorátom v Prešove na Pionierskej ul. č. 33  

(okrem havarijných stavov povoľovaných dodatočne). 

 

 

 


