Príloha 3.
Pozorne si prečítajte poučenie. Všetky údaje v tlačive sú povinné !!!
Žiadosť je potrebné podať min. 15 dní pred požadovaným termínom rozkopávky!!!
Žiadateľ:
meno a priezvisko /

zodpovedný pracovník:

Mobil:

bytom /
názov firmy, sídlo firmy:

PSČ:

E-mail:

IČO / ČOP:

Mestský úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor výstavby a územného plánovania
Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou

Žiadosť o súhlas zvláštneho užívania v zeleni
v meste Bánovce nad Bebravou
Rozkopávkové práce

Na ulici:

Pred domom č.:

Číslo parcely zelene,
na ktorej sa rozkopávka bude realizovať:

Katastrálne
územie:

List vlastníctva č.:

Vlastník:

Odôvodnenie rozkopávky:
Rozkopávka realizovaná
v čase od / do:

S konečnou
úpravou do:
výkopok v zeleni

š x dl = m²

Výkopok
v zeleni ,
zariadenie
.staveniska

rozkopávka

zeleň

š x dl = m²

druh
úpravy

š x dl = m²

Zariadenie staveniska v zeleni
druh
úpravy

š x dl = m²

š x dl = m²

š x dl = m²

Umiestnenie výkopku:

Za dodržanie podmienok pri rozkopávkových prácach s konečnou úpravou je zodpovedný:
Zhotoviteľ stavebných prác (firma):
Zodpovedný pracovník:
Dodávateľ (firma):

Mobil:

druh
úpravy

Poučenie pre žiadateľa:
Žiadosť musí obsahovať (prílohy):
1.

Kópiu katastrálnej mapy s presným zakreslením a okótovaním plochy pre zaujatie verejného priestranstva
v zeleni- mesto si overí vlastníka pozemku, resp. správcu cez www.zbgis.skgeodesy.sk.

2.

Stavebné povolenie alebo Územné rozhodnutie, prípadne Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.

3.

Harmonogram prác.

4.

Zakreslené a príslušnými správcami potvrdené: Trasy podzemných inžinierskych sietí (telekomunikačné káble,
elektrické káble, verejné osvetlenie, UPC, Slovak Telekom, Orange, káble ŽSR v blízkosti železničných tratí, vodovod,
teplovod, kanalizácia, plynovod, optické káble prevádzkovateľov ostatných telekomunikačných služieb a ďalšie) nie
staršie ako 3 mesiace.

Písomný záväzok:
Žiadateľ sa týmto v zmysle Článku 4 VZN č. 25/1996 o tvorbe údržbe a ochrane zelene v meste Bánovce nad Bebravou
z a v ä z u j e, že sa o zeleň po ukončení rozkopávky, ktorú uvedie do pôvodného stavu a odovzdá správcovi zelene po
prvom kosení, bude po dobu dvanásť mesiacov starať.

Prehlásenie žiadateľa:
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive v informačnom systéme prevádzkovateľa:
Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00 310 182, pre účely vydania súhlasu na
rozkopávku v zeleni. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu
v zmysle registratúrneho poriadku. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek
odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o
práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných
údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na
začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom
sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách
poskytol/poskytla sú pravdivé.
Svojim podpisom týmto Mestu Bánovce nad Bebravou dobrovoľne sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich
spracovaním za účelom vydania súhlasu na rozkopávku v zeleni. Poskytnuté údaje sú potrebné na spracovanie žiadosti o súhlas
so zaujatím verejného priestranstva v zeleni.

V Bánovciach nad Bebravou:
__________________________________________
meno a priezvisko žiadateľa paličkovým písmom
podpis a pečiatka

Príloha:
Technologický postup pri realizácii výkopových prác.
Odporúčanie:
Pred podaním žiadosti do podateľne je potrebná konzultácia so zodpovedným pracovníkom MsÚ Bánovce nad Bebravou,
Odboru výstavby a územného plánovania, ktorý žiadosť skontroluje a pri akýchkoľvek nezrovnalostiach Vám ochotne poradí.

Technologické postupy pri realizácii rozkopávkových prác

Pri realizácii výkopových prác je žiadateľ povinný dodržiavať nasledovné technologické postupy:

1. Stromy, stĺpy, fasády domov, inžinierske siete a pod. musia byť zabezpečené vhodným debnením,
aby pri rozkopávke boli ochránené pred poškodením mechanizmami alebo zásypovým materiálom
a pred zosuvom.
2. Miesto rozkopávky zasypať vhodnou zeminou so zhutnením zásypu a upraviť povrchovou navážkou
20 cm biologicky účinnej zeminy a zatrávnením. Zatrávnenie sa nevykonáva v termíne
od 15. októbra do 15. marca vzhľadom na mimovegetačné obdobie.

