Žiadateľ: ................................................................................................................................................
(titul, meno, priezvisko/ obchodné meno, IČO)
Adresa: ...................................................................................................................................................
Tel. kontakt: .......................................... E-mail: .............................................................................

Mesto Poprad
Odbor výstavby
Oddelenie územného plánu a dopravy
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
V Poprade, dňa: ..................................................

VEC:
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej cesty na susednú nehnuteľnosť
V zmysle § 3b ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov Vás žiadam o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej cesty na moju nehnuteľnosť, a to:
na ulici: ....................................................................................................................................................
pred objektom (domom, blokom) č.: ......................................................................................................
..................................................................................................................................................................
pre investora: ...........................................................................................................................................
Chodník

Vozovka
druh úpravy

výmera v m2

Požadované
údaje
Meno a priezvisko
Adresa zamestnávateľa
Tel. číslo

druh úpravy

výmera v m2

Za realizáciu bude zodpovedný
stavbyvedúci

Iné
..................................
.............................................
druh úpravy
výmera v m2

Stavebný dozor investora
vykonáva

............................................................
vlastnoručný podpis oznamovateľa
(PO + pečiatka)
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Prílohy k žiadosti:
- projektovú dokumentáciu odsúhlasenú Správou mestských komunikácií Poprad a Okresným
dopravným inšpektorátom v Poprade
- súhlasné stanovisko Správy mestských komunikácií Poprad a Okresného dopravného
inšpektorátom v Poprade k zriadeniu vjazdu,
- zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inžinierskych sietí (diaľkový
kábel, telefón, el. káble, verejné osvetlenie, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod, káble
svetelnej signalizácie v blízkosti križovatiek, káble ŽSR v blízkostí tratí ŽSR)
- doklad o zaplatení správneho poplatku
Výška správneho poplatku a lehota na vybavenie:
- výška správneho poplatku je 30 EUR v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov
- pri žiadosti podanej elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) (nie prostredníctvom e-mailovej pošty) je sadzba poplatku 50% z poplatku
určeného podľa sadzobníka, v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur,
ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto
prílohy v elektronickej podobe
- spôsob úhrady: hotovosťou v pokladni MsÚ Poprad alebo bezhotovostným prevodom
s variabilným symbolom 12
- lehota na vybavenie žiadosti po jej doručení spolu s potrebnými prílohami do podateľne MsÚ
Poprad alebo do elektronickej schránky MsÚ Poprad je stanovená podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok)
Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na webovej stránke
prevádzkovateľa https://poprad.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na Mestskom
úrade Poprad.
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