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 zvláštne užívanie miestnej cesty / verejnej účelovej cesty
(usporiadateľské akcie, automobilové preteky, umiestnenie VOK, lešenia na miestnych cestách /
verejných účelových cestách atď.)
V zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
(cestný zákon) žiadam o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty / verejnej účelovej cesty
na ulici: ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
pred objektom (domom, blokom) č.: ......................................................................................................
..................................................................................................................................................................
na pozemku parc. č./ k.ú.: .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
z dôvodu: ................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
s vozidlom: TYP: .............................................
EČV: .......................................
TYP: .........................................
EČV: .......................................
zodpovedná FO/ PO (+ tel. kontakt) je: ................................................................................................
čiastočná
úplná
Uzávierka cestnej premávky (označte požadované): žiadna
O povolenie žiadam v dňoch od ..................................................
v čase od ..................................................

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

............................................................
vlastnoručný podpis oznamovateľa
(PO + pečiatka)
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Prílohy k žiadosti:
-

situačný náčrt miesta konania akcie, automobilových pretekov, umiestnenia VOK, lešenia
a pod.
doklad o zaplatení správneho poplatku
vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade a správcu pozemnej komunikácie
k zvláštnemu užívaniu
v prípade, že je iný žiadateľ a iný stavebník doklad právneho vzťahu (splnomocnenie,
zmluva, atď.)

Výška správneho poplatku a lehota na vybavenie:
-

-

-

výška správneho poplatku je podľa položky 82 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov 80 EUR, pričom v zmysle tohto zákona správny
orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa tejto položky o 50% alebo
o 100%. V závislosti od rozsahu a doby užívania pozemnej komunikácie môže správny
orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky o 50%, o 100% alebo o 200%
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 24
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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