ŽIADATEĽ ..............................................................................................................................
OBEC DEVIČANY
ŽIADOSŤ
o vydanie povolenia pripojenia/zmenu alebo úpravu pripojenia*)
na pozemnú komunikáciu
1. Identifikačné údaje o žiadateľovi (stavebník):
Meno a priezvisko / názov alebo obchodné meno:.............................................................................
Meno(á) a priezvisko(á) osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom: ......................................................
Dátum a miesto narodenia / IČO:......................................................................................................
Trvalý pobyt / sídlo: ...........................................................................................................................
Splnomocnený: ...................................................Č. OP: ........................ Tel.č.: ................................
2. Údaje o požadovanom pripojení:
Názov stavby pripojovanej na cestu: .....................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Pozemná komunikácia (názov)...............................................................................................................
Pripojovaná stavba umiestnená v obci: .............................na parc. č.: ............... k.ú.:...........................
Určenie pripojovanej cesty, o akú cestu presne ide (MK, účelová komunikácia) alebo je
pripojovaná stavba .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Zodpovedám za dodržanie podmienok povolenia, o ktoré týmto žiadam. Vyhlasujem a svojím
podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.
V.................................................. dňa ...............................

.......................................................................
Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie)

N. Povolenie pripojenia/zmenu alebo úpravu pripojenia na pozemnú
komunikáciu
1. Podať kvalifikovanú žiadosť na povolenie pripojenia/zmenu alebo úpravu pripojenia na
pozemnú komunikáciu na predpísanom tlačive, s nasledovnými prílohami:
- Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka ( originál alebo overená kópia),

-

Projektová dokumentácia (situácia s vyznačením napojenia - šírka, sklon,.. detail
napojenia a krátka technická správa, situácia dočasného dopravného značenia) - 3x,
Kópia katastrálnej mapy s vyznačením miesta napojenia alebo s vyznačením miesta
napojenia a vyznačením parcely alebo parciel na ktorých bude pripojenie vykonané,
List vlastníctva pripojovanej nehnuteľnosti,
Súhlas majiteľa pozemku po ktorom je pripojenie vedené, až po hranicu pozemku
majiteľa, na ktorom bude postavená nehnuteľnosť,
Vyjadrenie vlastníka pozemnej komunikácie, na ktorú sa uvedená komunikácia alebo
stavba pripája,
Vyjadrenie správcu cesty, na ktorú sa uvedená komunikácia pripája,
Súhlas mesta (obce) - OSEM
Určenie dočasného dopravného značenia vydané mestom Levice
Potrebné ďalšie vyjadrenia ak vyplývajú z vyjadrení predošlých
V prípade potreby – súhlas s odlišným technickým riešením od platných STN, vydaným
MDVaRR Bratislava

2. Poplatok:
- v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení.

a) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu .....40 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť,
prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže
správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky
alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými
investíciami
3. Lehota:
- v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov
4. Predpis:
- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien
a doplnkov
- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon)

