
Mestský úrad Komárno 
Komunálny odbor 
Nám. gen. Klapku 1 
945 01 Komárno 
 
 
Vec 
Žiadosť o zvláštne užívanie  miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie 
 
V zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov a § 11 vyhl. č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie 
povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka miestnej komunikácie, 
verejného priestranstva, zelene) 
 

 
Meno a priezvisko žiadateľa/ 
obchodné meno IČO 

  

 
Bydlisko / sídlo : 

  

 
Telefónne číslo : 

  

 
Miesto zvláštneho užívania 
MK (p.č., ulica, č. domu  a pod.) 

  

 
Dôvod rozkopávky: 

  

 
 
Termíny rozkopávky: 

 
Začiatok: 

 

 
Ukončenie: 

 

 
Konečná úprava: 

 

 
 
Rozsah rozkopávky 
šírka x dĺžka v (m)  
plocha v (m2)  

 
Cesta: 

  

 
Chodník: 

  

 
Cestná*/ verejná zeleň*: 

  

 
iné: 

  

 
Spôsob: 

 
prekopaním* 

 
pretláčaním* 

 
Zodpovedná osoba: meno a 
priezvisko/obchodné meno 

  

 
Adresa zodpovednej osoby: 

  

 
Tel. číslo zodpovednej osoby:  

  
 

 
V Komárne, dňa 
       
                                               -------------------------––––––– 
                                                                                                 podpis a pečiatka žiadateľa 



* nehodiace  prečiarknite 
 

 
 
Prílohy k žiadosti: 
 

- Situačná schéma rozkopávky so zakótovaním rozsahu rozkopávky, prípadne projektová 
dokumentácia - 2x   

- Návrh dočasného dopravného značenia (v prípade rozkopávky vozovky) – 2x 
- Vyjadrenie správcov inžinierskych sieti  k existencii podzemných vedení  
- Harmonogram prác (ak sa povolenie požaduje na dlhší čas ako 3 dni ) 
- Potvrdenie a časovom a kvalitnom zabezpečení konečnej úpravy povrch. prác oprávneným  

odborným podnikom  
- Písomný záväzok investora, že bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie 

závad komunikácie z dôvodu rozkopávky verejného priestranstva - miestnej komunikácie, 
parkoviska, chodníka a verejnej zelene v zmysle § 20 ods. 6 vyhl.č.35/1984 Zb.,  

- Kópia stavebného povolenia, resp. územného rozhodnutia, alebo ohlásenia stavby 
- Súhlas na vyrubenie  drevín, kríkov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov 
- Doklad o uhradení správneho poplatku  podľa položky č. 82 písm. c) sadzobníka správnych 

poplatkov tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov – 80 Eur 
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