
Žiadateľ:  ......................................................................... rodné číslo/IČO.......................... 

(priezvisko, meno, titul / obchodné meno) 

 

Adresa :  ...............................................................................................................................                                 

                      (ulica, orientačné príp. súpisné číslo, PSČ, obec) 

 

Číslo telefónu :....................................... 

 

 

 Mestský úrad Svätý Jur 

 Prostredná 29 

 900 21 Svätý Jur  

 

 

VEC: Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva z dôvodu 

rozkopávky 

ulica.................................................................................. pred domom č.................................... 

za účelom...................................................................................................................................... 

v čase od................................. do................................. s konečnou úpravou do.......................... 

 

čím bude verejné priestranstvo narušené takto: 

 

vozovka chodník iné 

šírka m dĺžka m výmera m2 šírka m dĺžka m výmera m2 šírka m šírka m výmera m2 

         

 

 Za rozkopávku bude zodpovedný 

Zhotoviteľ stavebný dozor investora 

Meno a priezvisko   

Zamestnávateľ    

Telefón (práca)   

 

 

Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho 

prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesta Svätý Jur, Prostredná 29/92, 900 

21 Svätý Jur, IČO: 00 304 832, pre účely vydávania povolení na zvláštne užívanie miestnej 

komunikácie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním 

osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov 

je požiadavkou, ktorá je potrebná na zaevidovanie žiadosti a vydanie rozhodnutia vo veci 

vozovka chodník iné 

druh úpravy výmera m2  druh úpravy výmera m2 druh úpravy výmera m2 

      



zvláštneho užívania miestnej komunikácie. 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. Kontaktné údaje na zodpovedné 

osoby prevádzkovateľa: zodpovedné osoby@svatyjur.sk 

 

 

 

 

V................................... dňa..............................  ...............................................  

          podpis žiadateľa 

 

 

 

 

  
 

Žiadosť musí ďalej obsahovať: 

- stavebné povolenie/ohlásenie drobnej stavby 

- situačný náčrt s okótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky resp. chodníka  

- zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inž. sietí (diaľkový kábel, telefón. elektrické    

káble, verejné osvetlenie, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod, káble svetelnej signalizácie v blízkosti 

križovatiek a pod.) 

- schválený projekt organizácie dopravy 

- písomný záväzok (tlačivo na web stránke mesta Svätý Jur) 

  


