Obec Košťany nad Turcom
Obecný úrad Košťany nad Turcom
Č. tlf./Fax 043 – 4136243
starosta@kostanynadturcom.sk
www.kostanynadturcom.sk

Košťany nad Turcom, dňa ..............................

Žiadateľ - lia (meno, priezvisko, adresa – názov firmy, adresa) : ..............................................
.......................................................................................................................................................
č. tel. : ....................................

IČO : ....................................

Žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky
FMD č. 35/1984 Zb. a zaberanie verejného priestranstva
Žiadam o vydanie rozhodnutia – povolenia na :
1. zaberanie verejného priestranstva, par. č. KN .................. k.ú. Košťany nad Turcom,
2. uzavretie verejnej komunikácie, par. č. KN ..................... k.ú. Košťany/Turcom - čiastočné,
- úplné,
z dôvodu :
- dočasného umiestnenia skládky...............................................................................................
o rozlohe ............. m x ................... m = .................... m2
- kontajneru ................................................................................................................................
o rozlohe ............. m x ................... m = .................... m2
Zaberanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva a uzavretie verejnej komunikácie
(body 1 a 2) žiadam povoliť
od .............................................................
Za užívanie verejného priestranstva je v súlade s Prílohou č. 3 VZN č. 2/2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Košťany nad Turcom schválená daň za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý
deň vo výške 0,33 € / m2 / deň.
Daň bude vyrubená po Vašom písomnom, resp. osobnom oznámení o ukončení užívania
verejného priestranstva. Toto oznámenie ste povinný vykonať najneskôr nasledujúci
pracovný deň po ukončení užívania.

Očistenie komunikácie, verejného priestranstva urobím v termíne do ..............................,

resp. cestou dodávateľa (názov, adresa) ......................................................................................

Meno zodpovednej osoby dodávateľa ........................................................................................

č. tel. .......................................................

V prípade poškodenia verejného priestranstva zaväzujem sa toto poškodenie odstrániť
na vlastné náklady, čo bude predmetom ďalšieho rokovania so zástupcom Obce Košťany nad
Turcom.
Prehlasujem, že zemné práce som prejednal so všetkými vlastníkmi rozvodov technickej
infraštruktúry, ktoré budú žiadaným rozhodnutím dotknuté.

.............................................
Podpis žiadateľa + pečiatka

Prílohy :
1. snímka z mapy so zakreslením zaberaného miesta
2. v prípade uzavretie verejnej komunikácie projekt organizácie dopravy – návrh dopravného
značenia spracovaného odborne spôsobilou osobou – 2x,
3. vyjadrenie OR PZ SR, Okresného dopravného inšpektorátu v Martine k bodu č. 2.

Vybavuje : Michaela Bažíková, č. tel. 043/4136243

