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Žiadatel'
meno, priezvisko, adresa, tf. kontakt

Mestský úrad Zvolen
Odbor výstavby, životného prostredia
a dopravy
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

Vo Zvolene, dňa

Žiadost' o povolenie na pripojenie nehnutel'nosti

na miestnu komunikáciu

.

- zriadenie vjazdu z MK

V zmysle § 3b zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
Vás žiadam o povolenie na pripojenie nehnutel'nosti na miestnu komunikáciu:
nehnutel'nosť (stavba, parcela - KN):
na ulici

.

,

, šírka pripojenia:

spôsob pripojenia:

m
.

v dobe od - do (dni)

.

Osoba zodpovedná za stavebnú realizáciu pripojenia:
meno a priezvisko

.

funkcia:

.

tel. číslo (práca, mobil)

.

Prílohy:
• projekt stavby vrátane pripojenia na MK
• kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku vo výške 16,50 € (podklad na zaplatenie vydá odbor VŽPaD)

Podpis, pečiatka

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 0455303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320439

formulár:
F 58/2016

Pokyny na vybavenie

a lehoty

Žiadosť spolu s prllohami podajte v podatel'ni MsÚ vo Zvolene alebo zašlite na adresu:
Mestský úrad
Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Námestie. slobody 22
960 01 Zvolen
Po zaplatení správneho poplatku a doložení potrebných dokladov bude Vaša žiadosť vybavená do 30 dnI.
Ak konanie súvisí s územným konaním, má Mesto Zvolen ako cestný správny orgán postavenie dotknutého
orgánu a vydáva k Územnému konaniu záväzné stanovisko. Záväzné stanovisko nenahrádza rozhodnutie
o pripojení nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu, ktoré je podkladom pre vydanie stavebného povolenia
alebo ohlásenia jednoduchých alebo drobných stavieb alebo stavebných úprav.

Potrebné doklady
• projekt stavby vrátane pripojenia na MK
• kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku vo výške 16,50 € (podklad na zaplatenie vydá odbor VŽPaD)
Poplatky
Výška správneho poplatku je 16,50 € (položka
v znení neskorších predpisov)

Č.

85 písm. b zákona

Č.

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Kontaktná osoba:
Odbor vystavoy, zivotného prostredia a dopravy,
MsÚ Zvolen
Telefón 045/5303296

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 0455303111
www.zvolen.sk

Č.

dverí 111 - prlstavba

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320439

fonmulár:
F 58/2016

