
ŽIADATEĽ .......................................................................................................................... 

 

                                                                                                 OBEC DEVIČANY 

 

ŽIADOSŤ 

o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na pozemnú 

komunikáciu - záväzným stanoviskom (v prípade územného konania) 

 

 

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 vjazde:  

 

Názov stavby pripojovanej na cestu: ....................................................................................................  

 

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

 

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

 

Pozemná komunikácia (názov)...............................................................................................................  

 

Pozemok umiestnený v obci: .............................na parc. č.: ................... k. ú.: .....................................  

 

presná adresa: ..........................................................................................................................................  

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 



P. Povolenie pripojenia rodinného domu na pozemnú komunikáciu - 

záväzným stanoviskom (v prípade územného konania) 

1. Podať kvalifikovanú žiadosť na povolenie pripojenia rodinného domu na pozemnú 

komunikáciu – záväzným stanoviskom (v prípade územného konania) na predpísanom tlačive,   

s nasledovnými prílohami: 
1. Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka ( originál alebo overená kópia), 

2. Projektová dokumentácia (situácia s vyznačením napojenia - šírka, sklon,.. detail napojenia 

a krátka technická správa, situácia dočasného dopravného značenia) - 3x, 

3. Kópia katastrálnej mapy s vyznačením miesta napojenia,  

4. List vlastníctva pripojovanej nehnuteľnosti,  

5. Súhlas majiteľa pozemku po ktorom je pripojenie vedené, až po hranicu pozemku majiteľa, 

na ktorom bude postavená nehnuteľnosť,  

6. Vyjadrenie vlastníka pozemnej komunikácie, na ktorú sa rodinný dom pripája, 

7. Vyjadrenie správcu cesty, na ktorú sa rodinný dom pripája, 

8. Súhlas mesta (obce) - OSEM 

9. Určenie dočasného dopravného značenia vydané mestom Levice 
2. Poplatok: 

    nevyberá sa   
3. Lehota:   
  -  v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov 
4. Predpis: 
  -  zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov 
  - 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)  
 
 
 
 
 

 


