
 
   

 

Žiadateľ(meno, priezvisko/obchodné meno firmy) .......................................................................................................... . 

Adresa............................................................................................................ IČO............................................. 

Kontakt pre vybavenie povolenia:................................................................tel. č................................................                  

                                                                           e-mail:........................................................... 

    

Mesto Trenčín 
Mierové námestie č.2 
911 64  TRENČÍN 
 

Žiadosť o  
 zvláštne užívanie miestnej komunikácie v zmysle § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
 určenie prenosného dopravného značenia v zmysle § 2 cestného zákona 
 čiastočnú – úplnú uzávierku1) v zmysle § 7 cestného zákona 

 
za účelom zriadenia (odstránenia) podzemného (nadzemného) vedenia v telese miestnej komunikácie 
(rozkopávkové povolenie) 

na ulici.....................................................................................................pred objektom č......................... 

z dôvodu realizácie inžinierskych sietí ......................................................................................................... 

k objektu/stavbe................................................................................................................................................... 

pozemok ku ktorému sú IS vedené: číslo parcely....................................k.ú................................................  

č. stavebného povolenia / oznámenia k ohláseniu drobnej stavby na IS........................................................ 

Vedenie bude do telesa cesty uložené: 

-  rozkopaním  / pretláčaním 1) 
  dĺžka ryhy 

[m] 
  šírka ryhy 

[m] 
  plocha ryhy 

[m2] 
druh povrchu 

vozovka   x   =     

chodník   x   =     

iná spevnená plocha   x   =     

cestná zeleň   x   =     

Celkom –  –    – 

 

Stavebné práce budú realizované v rozsahu ..............................súvislých kalendárnych dní 

v termíne od..........................................do ........................................... 2) 

Konečná povrchová úprava (položenie AB alebo iného krytu) bude zrealizovaná do termínu              

spevnené plochy....................................................     cestná zeleň............................................................. 

Stavebné práce bude realizovať (meno, adresa, tel. kontakt): 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Za dodržanie podmienok v rozhodnutí bude osobne zodpovedný (meno, adresa, tel. kontakt):  

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
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Žiadateľ sa v zmysle §20 vyhl. Č.35/1984 Zb. zároveň zaväzuje, že po dobu 36 mesiacov od ukončenia 
rozkopávky bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli 
z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky, alebo poklesom výplne výkopu  a uhrádzať 
následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.  

 

Svojím podpisom súhlasím so zverejnením kontaktných údajov žiadateľa a zodpovednej osoby pre potreby 
označenia rozkopávky. 

 
 

 

V Trenčíne dňa  ...................................   
 
 
 
  

podpis žiadateľa 

(pečiatka) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

 Projekt prenosného dopravného značenia, overený ODI OR PZ SR v Trenčíne 
 Vyjadrenie ODI OR PZ SR v Trenčíne, Kvetná 7, Trenčín k žiadosti 
 Harmonogram prác 
 Vyjadrenie správcu komunikácie – pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve, 

resp. správe Mesta Trenčín  -  MsÚ v Trenčíne, Útvar interných služieb,  Hviezdoslavova 136/6, 
Trenčín  

 Vyjadrenie správcu zelene vo vlastníctve, resp. správe Mesta Trenčín v prípade rozkopávky v 
cestnej zeleni - MsÚ v Trenčíne, Útvar interných služieb,  Hviezdoslavova 136/6, Trenčín  

 Kópia Stavebného povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu drobnej stavby na inžinierske siete 
 Doklad o úhrade správneho poplatku za zvláštne užívanie MK (rozkopávka), príp. aj za uzávierku 

podľa sadzobníka správnych poplatkov 
 Plnomocenstvo v prípade zastupovania 

 
 
 
Bez týchto náležitosti nie je možné vašu žiadosť kladne vybaviť! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) nehodiace sa prečiarknite 
2) napr.: Stavebné práce budú realizované v rozsahu 7 súvislých kalendárnych dní v termíne od 01. 03. 2015 do 31. 03. 2015  
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Vyjadrenia 
 

 
1. Mestský úrad v Trenčíne, Útvar interných služieb, Hviezdoslavova 136/6 
 
Podmienky správcu MK k úprave komunikácie po rozkopávke: 
1. ryhu rozkopávky zasypať ľahko zhutniteľným materiálom (štrkopiesok a pod.) so zhutnením po vrstvách,  
2. nepoškodiť obrubníky a v prípade ich poškodenia vykonať opravu osadením nových obrubníkov,  
3. podbetónovať v hrúbke min. 0,25 m vo vozovke a min. 0,15 m v chodníku, 
4. zabezpečiť pravidelnú údržbu rozkopávky vo vozovke v takom rozsahu, aby bola ryha bezpečne 

prejazdná - dosýpaním vhodného materiálu, napr. štrkopieskom, do úrovne nivelety vozovky, 

5. vo vozovke asfalt rozrušiť zásadne pílou vo vzdialenosti min. 0,50 m od vonkajšej hrany výkopu na 
každú stranu v ucelenom obrazci (štvorec alebo obdĺžnik), pred položením nového krytu použiť 
spojovací materiál,   

6. konečnú povrchovú úpravu na vozovke vykonať nasledovne: 
- v chodníku - na celú šírku chodníka 
- v komunikácii - v priečnom reze na celú šírku jazdného pruhu, v pozdĺžnom reze preplátovanie 

z každej strany min. 0,5m, pričom celková šírka úpravy bude min. 2,0m,  
- v spevnených plochách - vykonať preplátovanie krytu v šírke min. 0,50 m na každú stranu od 

vonkajšej hrany výkopu 
7. povrchovú úpravu zrealizovať materiálom ako je priľahlé priestranstvo (AB-AB, LA-LA a pod),  
8. počas prác zabezpečiť čistotu komunikácie v okolí rozkopávky, 
9. cez zimné obdobie zabezpečiť pravidelnú údržbu rozkopávky v takom rozsahu, aby bola ryha bezpečne 

prejazdná, 
10. pretláčanie uskutočniť tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa 

 
11.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

V Trenčíne  ......................  

  ..........................................  
pečiatka a podpis 

 
 
 

Podmienky správcu zelene k úprave cestnej zelene po rozkopávke: 
1. ryhu resp. plochu v cestnej zeleni zasypať po pokládke dobre zhutniteľným materiálom so zhutnením po 

vrstvách, 
2. z ryhy resp. plochy po zasypaní odstrániť kamene a iný veľký materiál, 
3. plochu urovnať do výšky priľahlého priestranstva a uviesť do pôvodného stavu,  
4. vykonať výsev trávového semena  v miestach poškodenia trávnika podľa zásad technológie zakladania 

trávnika v správnom agrotechnickom termíne a minimálne jedenkrát vykonať kosbu, 
 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

V Trenčíne  ......................  

  ..........................................  
pečiatka a podpis 
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