Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská č. 7, 900 42 Dunajská Lužná
Žiadosť o rozkopávku/ zaujatie VP v zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. (Úplné znenie zákona
č. 55/1984 Zb. o vykonaní výkopových prác) o pozemných komunikáciách a určenie podmienok
uvedenia miestnej komunikácie/ VP na území Dunajskej Lužnej do pôvodného stavu,
alebo v zmysle VZN 10/2019 o miestnych daniach – zaujatie verejného priestranstva.
Žiadateľ:
Meno a priezvisko: .........................................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................................
Dôvod rozkopávky/ zaujatia VP:..................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Na ulici: ...................................................................... pred domom č. : ..........................................
Parcela č. : ........................................................katastr. úz. : .........................................................
V čase od: ......................................................... do .........................................................................
S konečnou úpravou do: ...................................................................................................................
Verejné priestranstvo bude narušené nasledovne:
Chodník

rozkopávka

Vozovka
Šírka [m]
dĺžka [m]
výmera [m2]

druh
úpravy

výkopok

šírka [m], dĺžka [m], výmera[m2]

šírka [m]
dĺžka [m]
výmera [m2]

Iné
druh
úpravy

šírka [m], dĺžka [m], výmera [m2]

šírka [m]
dĺžka [m]
výmera [m2]

Druh
úpravy

šírka [m], dĺžka [m], výmera [m2]

pristavený kontajner

Súčasne žiadame o zaujatie verejného priestranstva, obmedzenie miestnej komunikácie/
verejného priestranstva v čase od :......................................... do: ...............................................
Za uvedenie miestnej komunikácie/ VP do pôvodného stavu bude zodpovedný
majster na oprave - zhotoviteľ *
Úprava asfaltovaním, úprava zelene
Meno a priezvisko
Adresa:
Č. tel.:
*) nevyplňuje sa, ak je žiadateľ súčasne aj zhotoviteľom - v tom prípade je žiadateľ priamo zodpovedný
za uvedenie MK/ VP do pôvodného stavu (pokračovanie na druhej strane)

Poplatky PO (právnická osoba):
Rozkopávka/ Zaujatie verejného priestranstva (VP) - podľa položky č. 82 písm. a)
Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov v základnej výške 80 EUR + poplatok za uloženie výkopového materiálu
– podľa VZN č. 10/2019 čl. V písm. g) o miestnych daniach nasledovne:
pre PO do 14 dní 1,00 €/m2/ deň
do 1 mesiac 1,50 €/ m2/ deň
viac ako 1 mesiac, najviac však na 3 mesiace 2 €/m2/ deň
a iné zaujatie ver. priestranstva (VP) – podľa VZN č. 10/2019 čl. V, písm. i.) o miestnych
daniach - 1,00€/m2/deň (ostatné spôsoby užívania VP v obci – zabratie zelene, chodník, iného
priestranstva)

Prílohy:
* 2x situačný výkres (so zakreslením do katastrálnej mapy) – ktorý obsahuje vyznačenie
umiestnenia výkopu – rozkopávky/ zaujatie VP na danom/ konkrétnom pozemku vrátane
odstupov od hraníc so susednými pozemkami (uviesť aj parcelné čísla pozemkov týkajúcich
sa rozkopávky/ zaujatia VP)
* 1x LV ku konkrétnym pozemkom
* projektovú dokumentáciu/ fotodokumentáciu vrátane technickej správy k rozkopávke/
prípojke (plyn, voda, kanalizácia, káblová TV atď.), so zakreslením trasy napojenia
a zakreslením osadenia danej prípojky, v prípade zaujatia VP nákres stánku/ pútača, rekl.
zariadenia, ktoré sa bude umiestňovať aj s uvedením rozmerov prípadne fotodokumentáciu
* súhlasné stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy – hlavne k prípojkám

