Žiadateľ ......................................................................................................................................................
(priezvisko, meno, titul / obchodné meno, IČO)
Adresa .......................................................................................................................................................
(ulica, orientačné číslo, PSČ, obec)
kontakt ......................................

Titl.
Obecný úrad Mokrance
Hlavná 38/42
045 01 Moldava nad Bodvou
___________________

Vec
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie
V zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
§ 11 Vyhlášky 35/1984 Zb. Vás týmto žiadame o zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktorým
bude záber - konanie akcie*
...................................................................................................................................................................
(vypísať či ide o záber miestnej komunikácie, chodníka, parkoviska, alebo konanie akcie na
komunikácii chodníku, parkovisku)
s umiestnením zariadenia resp. objektov, predmetov.....................................................................
...................................................................................................................................................................
(vypísať o aké zariadenie ide – fyzické zábrany, lešenie, zariadenie staveniska, umiestnenie
kontajnera, skládky stavebného materiálu a pod., alebo uviesť popis vystavených objektov)
na ulici .............................................................................................................................v Mokranciach.
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie formou záberu fyzickými zábranami, lešením,
zariadením staveniska, umiestnením skládky stavebného materiálu a pod., alebo konaním akcie sa
bude realizovať z dôvodu:
...................................................................................................................................................................
(vypísať dôvod záberu MK – uviesť druh stavby alebo uviesť iba presný názov akcie)
Povolenie na zvláštne užívanie MK žiadame vydať v termíne:

V čase

od.......................................

do .........................................

od ......................................

do ......................................... hodiny

Zodpovedná osoba za priebeh a realizáciu zvláštneho užívania:
...............................................................................................................................................................
(uviesť meno, priezvisko, bydlisko, resp. sídlo spoločnosti)
................................................................................................. č. t. ................................................
Žiadateľ (ak je žiadateľ fyzická osoba) poskytuje prevádzkovateľovi – Obec Mokrance, Hlavná
38/42, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 00690295, súhlas podľa § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovávaním svojich
osobných údajov, ktoré boli získané na účel vybavenia tejto žiadosti.

Rozsah osobných údajov: v zmysle tejto žiadosti.
Čas platnosti súhlasu: Dotknutá osoba udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú.
V Mokranciach, ....................................

.................................................
pečiatka a podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné priložiť:
- Situáciu s vyznačením miesta požadovaného zvláštneho užívania s uvedením rozmerov záberu
miestnej komunikácie
-

Súčasne s podaním žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok za vydanie rozhodnutia na
zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa položky 82 zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

_______________
* nehodiace sa prečiarknite

