(Meno a adresa žiadateľa, tel.číslo, e-mail)

Mesto Nová Basňa
Mestský úrad Nová Baňa
Námestie slobody č.1
968 01 Nová Baňa

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z cesty alebo miestnej komunikácie

(MK) na susednú nehnuteľnosť alebo o pripojenie pozemnej komunikácie na MK
V zmysle § 3 b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov žiadam/e o súhlas na zriadenie vjazdu alebo pripojenie na nehnuteľnosť na
parc.č. .......................................................................v k. ú .............................................................................
z miestnej komunikácie (MK).........................................................................................................................
( názov ulice a č. parcely)

za účelom .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
v súvislosti so stavbou (novostavba RD a pod.................................................................................................
pre investora...........................................................................................................................................

Druh úpravy (vozovka, chodník, iné)..................................................................výmera v m2.....................
Za realizáciu bude zodpovedný(meno, adresa, tel. číslo): .............................................................................
................................................................................
Stavebný dozor investora vykonáva ( meno, adresa, tel číslo): ................................................................
................................................................

K žiadosti je potrebné doložiť:
1. Snímok z katastrálnej mapy a list vlastníctva uvedenej nehnuteľnosti – zabezpečí príslušný cestný
správny orgán v zmysle zákona proti byrokracii č.177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii
2. 2 x zjednodušený projekt (PD) dopravného napojenia vrátane priečnych rezov , 1 x PD
v elektronickej podobe (PDF formát), spôsob doručenia po dohode s úradom
3. Zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inž. sietí (diaľkový kábel,
telefón, elektrické káble, verejné osvetlenie, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod),
4. Stanovisko správcu pozemnej komunikácie (Správca v Novej Bani – Technické služby mesta
Nová Baňa, 045/6856003
5. Ak napojenie prechádza cez cudzí pozemok, tak súhlas vlastníka pozemku (napr. vjazd cez

zelený pás alebo chodník a pod.)
6. Záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu - zabezpečuje príslušný cestný správny orgán –
MsÚ Nová Baňa
7. Projekt dočasného dopravného značenia – býva súčasťou PD
8. Zaplatenie správneho poplatku do pokladne MsÚ, vo výške:
• 30 Eur pri zriadení vjazdu
• 40 Eur pri napojení účelovej komunikácie na MK
Pri platbe formou prevodu na účet : Žiadam o zaslanie údajov potrebných k zaplateniu správneho
poplatku na
email:........................................................................................................................................................

Žiadateľ ako dotknuté, osoba v súlade s ustanovením §7 ods. 1 s 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov ( ďalej ten zákon), poskytuje Mesta Nová Baňa súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených
v tejto žiadosti a to za účelom bezpečnej zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby. Doba platnosti súhlasu
sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.

Dátum:.......................

........................................
podpis žiadateľa

