
Žiadatelia .....................................................................................................tel.kontakt:........................ 

 

Bydlisko ........................................................................................................e-mail: ............................. 

 

 

Adresát (Obec) ............................... 

 
 

 
 

VEC: Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie, 

spevnených a odstavných plôch 

 

 Dolepodpísaní žiadatelia týmto žiadame o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na 

pozemok  z miestnej komunikácie parc.č. ..................... k.ú. ................................. a spevnených 

a odstavných plôch na pozemku parc. č.................. v katastrálnom území .................................... 

Stavba bude zrealizovaná / uviesť či svojpomocne, alebo dodávateľsky/ ............................................. 

Stavba bude dokončená do............................ 

 
Dole podpísaná/podpísaný  ......................................... 

- udeľujem týmto súhlas/ nesúhlas so spracúvaním, sprístupnením, zverejnením  a uchovávaním mojich osobných 

údajov (uvedených v žiadosti o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní) v rozsahu meno 

a priezvisko, bydlisko, email, telefonny kontakt,. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie žiadosti 

o stavebné povolenie a stavebného konania pre Stavebný úrad – príslušná obec, v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas 

dávam na dobu určitú, na obdobie 30 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať 

o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva 

dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. 

  

 

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

           podpis žiadateľov 

 

 
Prílohy: 

- Vyjadrenia o existencii podzemných vedení: 

◦ Slovenské telekomunikácie a.s. Košice, Poľská 4, Košice /miestne a diaľkové vedenia/ - email 

◦ VSD a.s. OR, Hollého 3, Košice  

◦ VVS a.s. Košice, OZ Komenského 50, Košice 

( ak je vodovod alebo kanalizácia v správe obce – vyjadrenie obce) 

◦ SPP Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava  

- 2x projekt stavby dopravného napojenia, spevnených a odstavných plôch, spracovaný odb. spôsobilým 

projektantom (doprava)  

- vyjadrenie správcu komunikácie / príslušná obec alebo vlastník komunikácie/ 

- stanovisko OR PZ ODI Košice okolie k projektovej dokumentácii ( Tr. SNP 35 – Bc. Truhan Po,St 13
00

-

15
00

) 

- vyhlásenie odborne spôsobilej osoby o vykonávaní odborného dozoru  

- správny poplatok v zmysle zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – 

platí sa v hotovosti na príslušnom obecnom úrade  30,- + 30,- € 

správny poplatok vo výške 

..................., - € zaplatený 

dňa ............................. 


