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ŽIADOSŤ  o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky / pretláčania*)  

miestnej komunikácie 

  

1. Identifikačné údaje o žiadateľovi (stavebník):  

 Meno a priezvisko / názov alebo obchodné meno: 

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

Meno(á) a priezvisko(á) osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom: 

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

ICO:..............................................................................................................................................

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

Trvalý pobyt / sídlo: 

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

...........   

Splnomocnený: ............................................................................................................................. 

Tel.č.: ...................................   

 

2. Údaje o plánovanom zásahu do cestného telesa:  

 Názov stavby, pri ktorej dôjde k zásahu do cestného telesa: 

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

 

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

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

 Účel stavby:  - uloženie vedenia (uviesť či ide o nadzemné alebo podzemné vedenie): 

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

 - druh vedenia (vodovod - plynovod - telekomunikačné káble - elektrické káble - kanalizácia - 

iné): ....................................  

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

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

Presné označenie miesta stavby (obec, k.ú., parc. č., číslo LV) : 

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

Zvláštnym užívaním bude pretláčanie / rozkopávka *) miestnej komunikácie / 

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

Pozemná komunikácia bude narušená nasledovne:     

 - vozovka: .............................................................................................   

- krajnica: .............................................................................................  

 - priekopa: ............................................................................................   

 

Práce budú vykonávané v čase od - do: 

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

S konečnou povrchovou úpravou do: 

......................................................................................................................................   
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Názov zhotoviteľa stavebných prác, meno a telefónne číslo pracovníka, zodpovedného za 

organizáciu: ............................  

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

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

Meno, adresa a telefónne číslo zodpovedného za uskutočnenie stavebných 

prác:..................................................................  

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

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

Zodpovedám za dodržanie podmienok povolenia, o ktoré týmto žiadam. Vyhlasujem a svojím 

podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.  

  

  

Súhlasím so spracovaním osobných údajov vymedzených v tejto žiadosti a priložených 

prílohách v súlade so zákonom č. 18/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a s ich uložením a likvidáciou v súlade s platným registratúrnym 

poriadkom.  

  

V .................................................. dňa ...............................  

  

*)  nehodiace sa prečiarknuť   

  

  

  

  

  

  

  

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

 Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie)  

 

Predpísané doklady potrebné doložiť ku žiadosti  o vydanie povolenia na zvláštne užívanie 

miestnej komunikácie.  

  

  

1. Zjednodušená PD (situácia, rez cestným telesom + technická správa) – 1 x,   

2. Vyjadrenia dotknutých orgánov – SPP, VVS a.s. o tom, ako sú vedené siete, + 

telekomunikačné siete preveriť. 

3. Vyplnená žiadosť – riadiť sa VZN č. 2/2010 
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Odkaz na VZN obce Kapušany č. 2/2010 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, 

verejného priestranstva a zelene na území obce Kapušany: 

 

Časť 2 Povoľovanie a vykonávanie výkopových prác 

Článok 4: 

1. Výkopové práce na komunikácii je možné vykonávať len na základe rozhodnutia 

príslušného cestného správneho orgánu, t.j. Obce Kapušany. Podkladom pre vydanie 

povolenia formou rozhodnutia, na ktoré sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom 

konaní, je písomná žiadosť (ďalej len „podanie“). 

2. Oprávnená osoba na vykonávanie výkopových prác na komunikáciách (ďalej len 

“žiadateľ“) je povinná predložiť podanie na administratívno-správnom referáte OcÚ 

v Kapušanoch, najneskôr 15 dní pred požadovaným termínom začatia výkopových 

prác. 

3. Žiadateľ o povolenie výkopových prác spolu s podaním musí predložiť: 

a) Kópiu stavebného povolenia (ak osobitné predpisy v jednotlivých prípadoch 

neustanovujú inak). 

b) Projektovú dokumentáciu výkopových prác s vyjadreniami správcov vedení 

všetkých druhov o existencii vedení v mieste zvláštneho užívania komunikácie. Ak 

vyjadrenie nestačí na určenie podmienok pre ochranu vedení je žiadateľ povinný 

predložiť stanovisko správcu vedenia. 

c) Vyhlásenie žiadateľa o tom, že je pripravený na vykonanie prác v predpokladanom 

rozsahu a požadovanom čase z hľadiska zabezpečenia dostatočného počtu 

pracovníkov, mechanizačných prostriedkov a materiálov. 

d) Písomný záväzok investora stavby vedenia alebo správcu vedenia o tom, že po 

dobu 3 rokov bude priebežne a bez omeškania zabezpečovať odstránenie závad, 

ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev komunikácie alebo 

poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku 

týchto závad. 

e) Vyjadrenie KDI a schválenú schému použitia prenosných dopravných zariadení 

pre zabezpečenie pracoviska v mieste zvláštneho užívania. 

f) Ak záujmy bezpečnosti dopravy alebo záujmy stavby, údržby alebo ochrany 

komunikácie si vyžiadajú na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť 

komunikáciu, prípadne nariadiť obchádzku alebo odklon, je žiadateľ povinný 

predložiť aj podanie na povolenia uzávierky, obchádzky, prípadne odklonu, na 

rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa nevzťahujú všeobecné 

predpisy o správnom konaní, povolenie nie je potrebné na uzávierku a obchádzku 

regulovanú priamo na mieste osobami na to oprávnenými podľa osobitného 

predpisu. 

4. Výkopové práce na komunikáciách sa nepovoľujú: 

a) V období do 15. 11. do 15.03. Toto časové obmedzenie môže v jednotlivých 

prípadoch upraviť starosta obce udelením výnimky s ohľadom na verejný záujem, 

ako aj na hospodárnosť zimnej údržby (po preskúmaní podania z hľadiska 
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životnosti telesa komunikácie a s ohľadom na následky porušenia celistvosti krytu 

vozovky alebo chodníka rozhodne o dôvodnosti podania). 

b) Do 5 rokov od ukončenia výstavby novej komunikácie alebo od ukončenia 

celoplošnej výmeny spevneného krytu vozovky (v odôvodnených prípadoch 

výnimku povoľuje rozhodnutím starosta obce). 

c) Do 3 rokov od ukončenia celoplošnej výmeny spevneného krytu chodníka. 

5. Povolenie na vykonanie výkopových prác vydá obec len žiadateľovi, ktorý: 

a) Predložil podanie s potrebnými dokladmi podľa č. 4, ods. 3 

b) V stanovenom termíne ukončil predchádzajúce výkopové práce. 

6. Pre každú stavebnú akciu sa vydáva len jedno povolenie na zvláštne užívanie 

komunikácie a to aj v prípade, že ide o zriadenie alebo opravu viacerých druhov 

vedení v rovnakom časovom úseku, t.j. o realizáciu dvoch alebo viacerých výkopových 

rýh. 

7. Za vydanie povolenia formou rozhodnutia sa vyrubuje správny poplatok podľa VZN č. 

2/2019 s Poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Kapušanoch. 

 

 

 


