Žiadateľ...................................................................................................................................................
Adresa.....................................................................................................................................................
IČO................................................Číslo telefónu ..........................................................................
Obec Báč,
Obecný úrad Báč 124
930 30 Rohovce

VEC
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
V zmysle ustanovenia § 3 a 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách, Vás týmto žiadam o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej
komunikácie
nachádzajúcej
sa
na
pozemku
parc.
č.
............................................................................................................................................. v Báči
na susednú nehnuteľnosť pozemok parcela č. ...................................................................................
do ........................................................................................................................................................
/garáže, garáže v rodinnom dome, dvora, atď./
Charakter vjazdu
(trvalý/dočasný):................................................................................................................................
(pri dočasnom uviesť čas od – do)
Výjazd bude z nehnuteľnosti na pozemku parc. č.:
............................................................................................................................................................
na miestnu komunikáciu nachádzajúcu sa na pozemku parc. č.:............................................................
Odôvodnenie žiadosti:
(treba uviesť aj aké vozidlá budú vjazd používať)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................
Šírka vjazdu bude ............................ m a zrealizovaný bude podľa priloženej situácie.
Zároveň beriem na vedomie, že vybavenie mojej žiadosti si vyžaduje súčinnosť iného orgánu
štátnej správy - Okresného dopravného inšpektorátu v Dunajskej Strede, a preto nie je
možné vybaviť ju v bežnej 30 - dňovej vybavovacej lehote, ale až po doručení stanoviska OR
PZ ODI Dunajská Streda.

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím podľa ustanovenia § 13 ods.1 písm. e) zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“), aby Obec Báč, Obecný úrad Báč 124, použila moje osobné
údaje
v rozsahu údajov uvedených v žiadosti za účelom vybavenia tejto žiadosti odo dňa
udelenia tohto súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods.1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov.
Podľa ustanovenia § 54 zákona o ochrane osobných údajov musia byť osobné údaje uchovávané vo
forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel,
na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

V .........................dňa..............................

..............................................................
podpis žiadateľa(ov)
(u právn. osôb – pečiatka
a podpis štat. zástupcu )

K žiadosti treba priložiť:

Prílohy:
- snímok z katastrálnej mapy a list vlastníctva
- zjednodušenú projektovú dokumentáciu ( situácia a krátka technická správa - situáciu so
zakresleným vjazdom a výjazdom aj s parametrami (šírka, konštrukcia úpravy vjazdu, sklon
vjazdu = viď upozornenie dole !) - 2x
- súhlasné stanovisko príslušného okresného dopravného inšpektorátu k zriadeniu vjazdu
(ORPZ ODI Dunajská Streda) podľa § 3b ods.4 zákona č. 135/1961 Zb.
- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 85c) zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30 ,- EUR

Upozornenie:
Zjednodušená dokumentácia na zriadenie vjazdu musí obsahovať situáciu (nákres) miesta
vjazdu s vyznačením pozdĺžneho a priečneho rezu a pádu vjazdu, šírku vjazdu, udanie povrchu
vjazdu, popis materiálu, ktorý bude použitý na vybudovanie vjazdu, riešenie odvedenia
povrchových vôd z vozovky vjazdu, zabezpečenie funkcie cestnej priekopy t. j. zriadenie rúrového
priepustu pod vjazdom a zakreslené trasy podzemných inžinierskych sietí.

