Formulár ODS_5

Žiadosť
o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
A/ Žiadateľ:
A.1/ Fyzická osoba:
priezvisko:

meno:

titul:

adresa:
tel. číslo:

e-mail:

A.2/ Právnická osoba:
Obchodné meno:

IČO:

adresa:

tel. číslo:

e-mail:

kontaktná osoba za žiadateľa:

B/ Rozsah a účel zvláštneho užívania:
Dôvod zvláštneho užívania:

Názov ulice – miestnej komunikácie (špecifikácia podľa súpis./orient. čísla nehnuteľností a pod.):

Výmera:
vozovka:

m2 chodník:

Celková užívaná plocha:
Technológia uloženia podzemného vedenia:
Upresnenie v prípade potreby:

m2

spevnená
plocha:

m2

cestná
zeleň:

m2

rozkopávka / pretláčanie

m2

C/ Doba a čas zvláštneho užívania:
Požadovaná doba zvláštneho užívania (dátum, resp. počet dní v rámci časového obdobia):
Od:

do:

s upresnením času v rámci dňa (nie je potrebné vyplňovať v prípade, že ide o nepretržité užívanie):

D/ Osoba zodpovedná za žiadateľa za dodržanie podmienok povolenia:
priezvisko:

meno:

titul:
tel. číslo:

adresa:

E/ Prílohy:
•

situačný výkres

•

dokumentácia technického riešenia v mierke 1:200

•

harmonogram prác (podujatia)

•

projekt organizácie dopravy

•

iné stanoviská podľa povahy zvláštneho užívania (stavebné povolenie, územné rozhodnutie a pod.)

Banská Bystrica, dňa:

meno, priezvisko žiadateľa/štatut. orgánu
pečiatka/podpis
Informácie pre žiadateľa:
Za vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií sa platí správny poplatok podľa zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položky č.82 písm. c):
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie 25af)
c) miestnych komunikácií

80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby
užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Platenie poplatkov:
Podľa § 7 ods. 4 zákona o správnych poplatkoch:
(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa
podľa osobitného predpisu. 6ab) Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného
výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu 7ad) alebo integrovaného
obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky
prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.

Vyplnenú žiadosť s prílohami doručiť na adresu:
MESTO BANSKÁ BYSTRICA, Mestský úrad, Stavebný odbor - oddelenie dopravných stavieb, Československej armády
26, 974 01 Banská Bystrica

(resp. na príslušnú obec v prípade, ak je súčasťou spoločného obecného úradu)

