titul, meno a priezvisko žiadateľa, adresa trvalého bydliska
a kérvényező családi és utóneve, akadémiai címe, állandó lakcíme
Adresát: | Címzett:

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
Kérvény helyi közút különleges célú használatának engedélyezésére
Žiadateľ - Fyzická osoba:

Kérvényező - Természetes személy:

Titul, meno a priezvisko:

Családi és utónév, akadémiai cím:

Adresa:

Cím:

Rodné číslo:

Személyi szám:

Kontaktné údaje (email, telefón, fax):

Elérhetőségek (email, telefon, fax):

Žiadateľ - Právnická osoba:

Kérvényező - Jogi személy:

Obchodné meno:

Cégelnevezés:

Adresa:

Cím:

IČO:

SASZ:

Kontaktné údaje (email, telefón, fax):

Elérhetőségek (email, telefon, fax):

Kontaktná osoba za žiadateľa:

Kapcsolattartó személy a kérvényező részéről:

Dôvod zvláštneho užívania:

A különleges használatbevétel indoka:

Názov ulice - miestnej komunikácie: (špecifikácia podľa súpisného čísla nehnuteľností a pod.):

Az utca neve - közút elnevezése (pl. az ingatlanok helyrajzi
száma szerint):

Výmera:

Közterület:

vozovka: | úttest:
cestná zeleň: | zöldterület:

m

2

chodník: | járda:
m2

spevnená plocha: | szilárd burkolat:

m2

Celková užívaná plocha: | A teljes használatba vett terület:

Technológia uloženia podzemného vedenia:
Földalatti vezeték elhelyezésének technológiája:
Spresnenie v prípade potreby:

m2

rozkopávka* | árokásás*

m2

pretláčanie* | átfúrás az úttest alatt*

Pontosítások szükség esetére:

* Hodiace sa označte! | A megfelelő megjelölendő!
forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT
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Doba a čas zvláštneho užívania:
Požadovaná doba zvláštneho užívania

A különleges használat ideje és időtartama:
A különleges használat kért időtartama:

od

-tól

do

-ig

So spresnením času v rámci dňa (nie je potrebné vyplňovať v
prípade, že ide o nepretržité užívanie):

pontosítani a napi használatba vétel időtartamát (erre nincs
szükség, ha a használat folyamatos):

Osoba zodpovedná za žiadateľa za dodržanie podmienok
povolenía:

A kérvényező által kijelölt személy, aki felel az engedélyezési feltételek betartásáért:

Titul, meno a priezvisko:

Családi és utónév, akadémiai cím:

Adresa:

Cím:

Kontaktné údaje (email, telefón):

Elérhetőségek (email, telefon):

Prílohy:

Mellékletek

situačný výkres | elhelyezési vázrajz
dokumentácia technického riešenia v mierka 1:200 | tervrajz és tervdokumentáció 1:200 léptékben
harmonogram prác/podujatia | a munkálatok/rendezvény időbeosztása
stanovisko OR PZ odd. DI | a Rendőri Testület Járási Parancsnoksága Közút-ellenőrzési részlegének álláspontja
projekt organizácie dopravy | forgalomszervezési tervezet
iné stanoviská podľa povahy zvláštneho užívania | egyéb állásfoglalások a különleges használat célja szerint
Miesto vydania | A kiállítás helye:
Dátum | Keltezés:

meno, priezvisko, podpis a pečiatka žiadateľa
Az kérvényező családi és utóneve, aláírása és bélyegzőjének lenyomata

forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT

PC/KZT-003/13

