Žiadateľ
Sídlo spoločnosti (korešpondenčná adresa)
IČO
Kontaktná osoba
Tel. kontakt
E-mail

V Banskej Bystrici, dňa …..........................
Mestský úrad
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev
Československej armády 26
Banská Bystrica
974 01
Vec
Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene – rozkopávky zelene
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 8/2008
o tvorbe, údržbe a ochrane zelene si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie povolenia na dočasné
využitie plôch verejnej zelene, konkrétne:
Typ zelene (trávnik, záhon, drevina)
Miesto, ulica
Číslo parcely
Účel dočasného využitia
Termín prác
Celková rozloha v m2
Zodpovedný za vykonanie výkopových
prác (kontakt)
Zodpovedný za vykonanie obnovy
zelene (kontakt)

V prípade, že nám bude povolené dočasné využitie plôch zelene – rozkopávky zelene,
preberáme tieto záväzky:
1. Dodržíme všetky stanovené podmienky obnovy plôch zelene.
2. Rozkopávku po ukončení prác odovzdáme zamestnancovi Mesta Banská Bystrica.
3. Berieme na vedomie, že na základe tejto žiadosti nám bude vyrúbená daň za
užívanie verejného priestranstva (0,50 €/deň/m2).
4. Sme si vedomí následkov vyplývajúcich z nedodržania podmienok obnovy zelene
a porušenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane, ktoré
je postihnuteľné v zmysle platných právnych predpisov.

….......................................
Podpis a pečiatka žiadateľa
Prílohy:
− kópia stavebného povolenia
− pôdorysná situácia v mierke 1:500 so zakreslenou navrhovanou trasou
− splnomocnenie v prípade zastupovania investora
Neprehliadnite pokyny na druhej strane!

Informácie a pokyny pre žiadateľa:
−

−

−

−

−

−

−

−

Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene (ďalej len „rozkopávky zelene“)
musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 21 dní pred začatím
rozkopávky.
Mesto Banská Bystrica povolí „rozkopávku zelene“ rozhodnutím, kde sú presne uvedené
podmienky vykonania výkopových prác pri vzrastlých drevinách, kríkoch a pod.,
ako aj presný spôsob obnovy zelene. Tieto podmienky je žiadateľ povinný dodržať.*
Ukončenie rozkopávky je vykonané protokolárne za účasti zástupcu Mesta Banská
Bystrica, organizácie ZAaRES, žiadateľa a aj dodávateľa, ktorý „rozkopávku zelene“ a
jej obnovu vykonal.
Táto žiadosť je zároveň žiadosťou na vyrúbenie dane za užívanie verejného
priestranstva, na základe ktorej bude žiadateľovi zaslaný platobný výmer na
zaplatenie dane.*
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
mesta.
Sadzba dane je stanovená vo výške 0,50 €/m2/deň, pokiaľ nie je stanovená paušálna
daň. Paušálnu daň určuje správca dane s prihliadnutím na veľkosť zaujatého verejného
priestranstva, dobu a účel zaujatia.*
V prípade odstraňovania poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí sa daň za užívanie
verejného priestranstva nevyrubuje.
Presné informácie nájdete:
− VZN č. 8/2008 – III. Časť: Povolenie na dočasné využitie plôch zelene
− VZN č. 9/2020 – o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

* V prípade nejasností Vám informácie poskytne zamestnanec Mesta Banská Bystrica, Oddelenie
odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, tel. č. 048/4330453, resp.
zamestnanec ZAaRES Ing. Michal Valent, tel. č. 0918 804 409 (rozkopávky zelene).

