Žiadateľ:
meno a priezvisko /

zodpovedný pracovník:

Mobil:

bytom /
názov firmy, sídlo firmy:

PSČ:

E-mail:

IČO / ČOP:

Miestny úrad Bratislava - Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1
843 57 Bratislava

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy
v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
( Rozkopávkové práce )

Na ulici:

Pred domom č.:

Číslo parcely vozovky, chodníka, zelene,
na ktorej sa rozkopávka bude realizovať:

Katastrálne
územie:

List vlastníctva č.:

Vlastník:

Odôvodnenie rozkopávky:
Rozkopávka realizovaná
v čase od / do:

S konečnou
úpravou do:
chodník

rozkopávka
havárie

vozovka

š x dl = m²

druh
úpravy

rozkopávka (m²) x 1,25

š x dl = m²

zeleň
druh
úpravy

rozkopávka (m²) x 1,25

š x dl = m²

rozkopávka (m²) x 1,25

výkopok
zariadenie staveniska =
plocha kontajnera, skládka materiálu, prenosné WC, manipulačný priestor (m²):
umiestnenie výkopku:

Za rozkopávku a jej konečnú úpravu je zodpovedný:
Zhotoviteľ stavebných prác (firma):
Zodpovedný pracovník:

Mobil:

Dodávateľ asfaltovania (firma):
Zodpovedný pracovník:

Mobil:

Stavebný dozor investora (firma):
Zodpovedný pracovník:

Mobil:
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druh
úpravy

Poučenie pre žiadateľa:

Žiadosť musí obsahovať (prílohy):

Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa platného sadzobníka správnych poplatkov Zákona č. 145/1995 Z. z.,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch, je možné uhradiť na Miestnom úrade Bratislava
– Záhorská Bystrica počas pokladničných hodín: v pondelok a v stredu od 08:00 -12:00 a 13:00 – 16:30 hod.,
v utorok od 08:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30 hod., vo štvrtok od 08:00-12:00 a 13:00 - 15:00 hod., a v piatok od 08:0013:00 hod.
Kópiu katastrálnej mapy (www.zbgis.skgeodesy.sk)
s presným zakreslením a o kótovaním zabratého verejného priestranstva, vrátane druhej strany mapy, kde je
uvedené číslo listu vlastníctva, katastrálne územie a vlastník pozemku, na ktorom je zaujatie verejného priestranstva.
Výpis z obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu.
Stavebné povolenie alebo Územné rozhodnutie, prípadne Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.
Harmonogram prác.
Zakreslené a príslušnými správcami potvrdené
Trasy podzemných inžinierskych sietí (telekomunikačné káble, elektrické káble, verejné osvetlenie, UPC,
Telekom, Orange, káble ŽSR v blízkosti železničných tratí, vodovod, teplovod, kanalizácia, plynovod , káble
svetelnej
signalizácie
blízkosti
križovatiek, optické káble prevádzkovateľov Sitel s.r.o., Transpetrol a.s.,
Orange a.s., BENESTRA s.r.o. a ďalšie) nie staršie ako 3 mesiace.
Odsúhlasený projekt organizácie dopravy
V Komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, ktorá sa koná
každý utorok od 9ºº do 12ºº hod. v Primacionálnom paláci, Primacionálne námestie 2, Bratislava.
Ďalšie doklady podľa potreby cestného správneho orgánu

Písomný záväzok:
Žiadateľ sa týmto, v zmysle § 20 odstavec 6 vyhlášky 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách z a v ä z u j e, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávkových prác na miestnej
komunikácii III. a IV. triedy (vozovka, chodník, spevnené plochy) a po dobu 24 mesiacov od ukončenia rozkopávky
v zeleni bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky, chodníka, spevnenej plochy, alebo výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré
vznikli v dôsledku týchto závad.
Prehlásenie žiadateľa:
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive v informačnom systéme prevádzkovateľa:
Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica Bratislava, IČO: 604 887, pre účely evidencie a spracovania údajov pre Rozhodnutie
o rozkopávke. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia
tohto súhlasu je na dobu 5 rokov. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou na spracovanie Rozhodnutia o rozkopávke a
činností s ním súvisiacich. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si
vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu
osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve
namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania
podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na
ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú
pravdivé.
Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dobrovoľne sprístupňujem svoje osobné
údaje a súhlasím s ich spracovaním za účelom vypracovania Ohlásenia rozkopávky na dobu určenú registratúrnym poriadkom MÚ
a následným poskytnutím údajov Referátu daní a podnikateľských činností a Mestskej polícii expozitúra Bratislava IV.
Elektronická adresa na ktorej môžete uplatniť svoje práva: sekretariat@zahorskabystrica.sk

V Bratislave:
__________________________________________
meno a priezvisko žiadateľa paličkovým písmom
podpis a pečiatka

Príloha:
Technologický postup pri realizácii výkopových prác.
Poznámka:
Žiadosť je potrebné podať min. 15 dní pred požadovaným termínom. Pred podaním žiadosti do podateľne je potrebná
konzultácia so zodpovedným pracovníkom MÚ Bratislava – Záhorská Bystrica, Referát územného plánovania, investícií, verejného
obstarávania a správy majetku, ktorý žiadosť skontroluje a pri akýchkoľvek nezrovnalostiach Vám ochotne poradí.

Príloha
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č.1

Technologické postupy pri realizácii rozkopávkových prác
( Príloha zostáva zhotoviteľovi )
Pri realizácii výkopových prác je žiadateľ povinný dodržiavať nasledovné technologické postupy:
1. Okraje rozkopávky musia byť zarezané do pravidelných geometrických tvarov.
2.

Ak sa do výkopovej ryhy zosunie stena výkopu, je nutné odstrániť celú klenbu nad vytvorenou kavernou
(dutinou) a prekrytie zabezpečiť nad ďalší prírodný terén.

3. Stromy, stĺpy, fasády domov, inžinierske siete a pod. musia byť zabezpečené vhodným debnením, aby pri
rozkopávke boli ochránené pred poškodením mechanizmami, alebo zásypovým materiálom a pred zosuvom.
4. Vybúrané hmoty a materiály z výkopu je žiadateľ povinný ihneď bez meškania odstrániť.
5.

Zásyp ryhy sa vykonáva výlučne štrkopieskom po vrstvách postupne, v max. hrúbke 200 mm za stáleho
zhutňovania.

6.

Podkladovú vrstvu betónu je žiadateľ povinný zrealizovať v hrúbke podľa pôvodnej konštrukcie vozovky alebo
chodníka. Podkladová vrstva betónu musí byť z betónu min. C 12/15 (B 175).

7. Vývody inžinierskych sietí musia byť správne výškovo osadené.
8.

Pred pokládkou krycej vrstvy je nutné podkladový betón riadne očistiť od mechanických a chemických nečistôt
a natrieť penetračným náterom.

9. Povrchový asfaltobetón sa po urovnaní do nivelety pri menších plošných rozmeroch musí zhutniť hutniacou
doskou, pri väčších rozmeroch sa zavalcuje.
10. Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ± 5 mm.
Spoje pôvodného a nového asfaltu pri komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch musia byť opatrené
asfaltovou zálievkou alebo bitumenovou páskou !!!
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