
Žiadateľ:.................................................................................................................................................

V .........................................................

dňa ......................................................

Mesto Stará Turá
Mestský úrad
ul. SNP 1/2
916 01 Stará Turá

Vec: Žiadosť o rozkopávkové povolenie.

        V zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších zmien a doplňkov a 
vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciach v znení neskorších 
predpisov žiadame o povolenie rozkopávky miestnej komunikácie v Starej Turej miestna časť 
..............................a to na ul.: ................................……………….…………………………….............……………….

za účelom:.................................................................................................................................…………………
vo výmere:
a) vozovka:                 m2                          
b) krajnica cesty:        m2
c) prícestný rigol:       m2
d) chodník:                 m2                                                 
e) svah cestného telesa – zárez:        m2

f) svah cestného telesa – násyp:       m2
g) pomocný cestný pozemok:           m2
h) iné pozemky a plochy tvoriace  súčasť 

cestného dopravného systému:     m2

na dobu od: ............................... do: .....................................
Konečná úprava rozkopávky bude vykonaná do: ................................................................................................

Rozkopávku bude realizovať firma:.....................................................................................................................
Za splnenie podmienok v rozhodnutí bude osobne zodpovedný:
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................
Dátum narodenia: ...................................................č. OP:...................................................................................
Bydlisko:.........................................................................................č.tel.:.............................................................
Zamestnávateľ: ....................................................................................................................................................
Na práce súvisiace s uvedením rozkopávky do pôvodného stavu dávame 5-ročnú záruku.

Vyjadrenie stavebníka 
- o poskytnutí údajov z tejto žiadosti konania podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to tretím osobám (mimo účastníkov stavebného  konania) 
nasledovne:
- súhlasím - nesúhlasím  s poskytnutím informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. Nehodiace prečiarknite.

Upozornenie:
Po vyplnení a podaní žiadosti je žiadateľ povinný termíny, záruky a ostatné podmienky rozhodnutia 
v rozhodnutí dodržať.

                                                                                           .................................................
                                                                                              Pečiatka a podpis žiadateľa          

Prílohy:
1. Situácia miesta rozkopávky – 2x
2. Technické riešenie rozkopávky v grafickom a textovom vyhotovení  – 2x
3. Dopravné značenie k danej rozkopávke  – 2x
4. Vyjadrenie organizácií k žiadosti o rozkopávkové povolenie - 1x



Vyjadrenie organizácií k žiadosti o rozkopávkové povolenie

1. Správca miestnych komunikácií Technické služby, p.o.m., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará 
Turá, tel. 032-7763215, 0905 889 324

2. Okresný dopravný inšpektorát, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trenčín, ul.Kvetná č.7, 
Trenčín, npor.Ing.Farkaš, tel.0903 176 495.

3. Slovenský plynárenský priemysel o.z.,ul.Ľ.Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom 

4. Západoslovenské energetické závody p.s.Trenčín, ul.1.mája 13, 911 01 Trenčín, p.Janega, 
č.tel.:032-6578391

5. PreVak , spol. s r.o., Jiráskova 168/16, 916 01 Stará Turá, č.tel.:032-7764245

6. Slovak Telecom a.s., Dolný Šianec 2,   911 01 Trenčín p. Melušová, tel. č.  6521289 p. Husák tel. 
č. 6521010.

7. CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá /týka sa 
rozkopávok v priemyselnom areáli/


