titul, meno a priezvisko žiadateľa, adresa trvalého bydliska
a kérvényező családi és utóneve, akadémiai címe, állandó lakcíme
obchodné sídlo spoločnosti (korešpondenčná adresa)
A kérvényező cégneve, székhelye (postacíme)
email:

IČO / SASZ:

tel.:
Adresát: | Címzett:
(adresa MÚ/OÚ)
(KH/VH címe)

Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene
Kérvény zöldterület ideiglenes használatának engedélyezésére
Na základe Všeobecného záväzného nariadenia Mesta/Obce*
si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie povolenia na dočasné
využitie plôch verejnej zelene, konkrétne:

Község/Város*
általános érvényű önkormányzati rendeletének értelmében
kérvényezzük Önöknél zöldterület ideiglenes használatba
vételének engedélyezését, konkrétan az alábbi területekét:

Typ zelene (trávnik, záhon, drevina):

A zöldterület típusa (füves ter., virágágyás, bokros-fás ter.):

Miesto - ulica:

Hely - utca:

Číslo parcely:

Parcellaszám

Termín prác:

A munkálatok időtartama:

Účel dočasného využitia:

Az ideiglenes használatba vétel indokai:

Zodpovedný za vykonanie výkopových prác

A földmunkák elvégzéséért felelős személy

Titul, meno a priezvisko:

Családi és utónév, akadémiai cím:

Adresa:

Cím:

Kontaktné údaje (email, telefón):

Elérhetőségek (email, telefon):

Zodpovedný za vykonanie obnovy zelene

A zöldterület megújításáért felelős személy

Titul, meno a priezvisko:

Családi és utónév, akadémiai cím:

Adresa:

Cím:

Kontaktné údaje (email, telefón):

Elérhetőségek (email, telefon):

* Nehodiace sa preškrtnite! | A felesleges rész törlendő!
forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT
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V prípade povolenia dočasného využívania plôch zelene,
preberáme tieto záväzky:

A zöldterület használatba vételének engedélyezése esetében kötelezzük magunkat:

dodržíme všetky stanovené podmienky obnovy plôch zelene: | betartjuk a zöldterület megújítására előírt összes feltételt:

sme si vedomí následkov vyplývajúcich z nedodržania podmienok a porušenia nižšie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré je postihnuteľné v zmysle platných právnych predpisov:
tudatában vagyunk minden következménynek, mely a feltételek meg nem tartásából és a város/község alább feltüntetett
általános érvényű rendeletének megszegéséből fakad a hatályos jogi előírások értelmében:
VZN Mesta/Obce*

Község/Város*

číslo

számú Általános érvényű rendelete

rozkopávku po ukončení prác odovzdáme zamestnancovi mesta/obce*
a földmunkák elvégzését követően a területet átadjuk a város/község* alkalmazottjának
Prílohy:

Mellékletek

kópia stavebného povolania | az építési engedély másolata
pôdorysná situácia v mierke 1:500 so zakreslenou navrhovanou trasou
alaprajz 1:500-hoz méretarányban a javasolt útvonal kijelölésével
splnomocnenie v prípade zastupovania investora | a beruházó képviselőjének meghatalmazása
Miesto vydania | A kiállítás helye:
Dátum | Keltezés:

podpis a pečiatka žiadateľa
Az kérvényező aláírása és bélyegzőjének lenyomata

* Nehodiace sa preškrtnite! | A felesleges rész törlendő!
forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT
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