Žiadateľ – meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO, tel.kontakt)
Kérvényező – kereszt- és vezetéknév/üzleti név, lakhely/székhely, számjel, tel. elérhetőség

Mestský úrad Komárno/Komáromi Városi Hivatal
Komunálny odbor/Városüzemeltetési Főosztály
Nám. gen. Klapku 1/ Klapka György tér 1
945 01 Komárno/945 01 Komárom

Vec/Tárgy
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú
nehnuteľnosť/Kérvény a helyi közútról a szomszédos ingatlanra való bejárás létesítésének
engedélyezésére
V zmysle ustanovenia §3 a 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
( cestný zákon ), v znení neskorších predpisov a § 1 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, Vás žiadam o povolenie zriadenia vjazdu
z miestnej komunikácia a
A közúti közlekedésről szóló 135/1961 sz. törvény (közúti törvény) 3 és 3b § és későbbi
módosításai értelmében, valamint a 35/1984 sz. rendelet 1 § alapján, amely alapján a közúti
közlekedésről szóló törvény végrehajtásra kerül, kérvényezem a helyi közútról való bejárás
létesítésére szóló engedély kiadását az
Na ulici .......................................................................v ............. na susednú nehnuteľnosť
parc.č. .................................

do .....................................................................................
(garáže, garáže v rodinnom dome, dvora, atď.)

....................................................................... utcán ................................-ban a szomszédos
...................... parc. számú ingatlanra .....................................................................................
(garázsba, családi ház garázsába, udvarba stb.)
na predmetnej ulici a nevezett utcában.
Šírka vjazdu bude .........................m a zrealizovaný bude podľa predloženej projektovej
dokumentácie.
A behajtási szélesség ............................ m lesz, a bejárás a mellékelt projektdokumentáció
szerint kerül megvalósításra.
Dôvod zriadenia vjazdu: A bejárás létesítésének oka:
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

...........................................
podpis, pečiatka
aláírás, pecsét

Príloha Melléklet:
1. 2x Projektová dokumentácia stavby vrátane technického riešenia pripojenia na MK
2x az építkezés projektdokumentációja a helyi közútra való bejárás műszaki megoldását is
beleértve
2. List vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorú sa zriadenie vjazdu navrhuje
Az ingatlan tulajdonlapja, amelyre a bejárás létesítésének javaslata vonatkozik
3. Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
Területrendezési határozat, amennyiben ilyen már kiadásra került
4. Správny poplatok podľa položky č. 85 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30 Eur
Az igazgatási illetékekről szóló 145/1995 sz. törvény és módosításainak közigazgatási
illetékek árjegyzékének 85. tételének c) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díj 30 EUR
értékben

