Žiadateľ......................................................................................................................................................
Adresa.......................................................................................................................................................
Rodné číslo / IČO................................................ Číslo telefónu ...............................................................
Obecný úrad Breziny
Horné Breziny 141
962 61 Breziny
VEC
Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
V zmysle ustanovenia § 3 a 3b zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 1 vyhl. č. 35/84 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách, Vás týmto žiadam o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu
komunikáciu
na
ulici
Breziny.

...............................................................................................................................

v obci

Účelová komunikácia v šírke ....................................................m prechádza cez parcelu s parcelným
číslom ........................................ v katastrálnom území ......................................................................
/Breziny/
Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím podľa ustanovenia § 13 ods.1 písm. e) zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“), aby Obec Breziny, Obecný úrad, Horné Breziny 141, 962 61 Breziny,
použila moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v žiadosti za účelom vybavenia tejto žiadosti
odo dňa udelenia tohto súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods.1 písm. e) zákona o ochrane osobných
údajov. Podľa ustanovenia § 54 zákona o ochrane osobných údajov musia byť osobné údaje
uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to
potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

...........................................................
podpis žiadateľa
pečiatka
K žiadosti treba priložiť:
3 x situáciu riešenia pripojenia účelovej komunikácie na MK /z PD/
Za toto povolenie bude podľa položky č. 84 písm. b/ sadzobníka správnych poplatkov, tvoriaceho
prílohu zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyrubený
poplatok vo výške 40, 00 € (slovom štyridsať euro), ktorý je potrebné pred podaním žiadosti zaplatiť
v pokladni OcÚ Breziny, Horné Breziny 141, 962 61 Breziny.
Poplatok zaplatený dňa /potvrdenie pokladne OcÚ Breziny:

_____________________________________________________________________________________
Vybavuje: Mgr. Alžbeta Mihályiová, Obecný úrad Breziny, Horné Breziny 141, 962 61 Breziny, t.č. 0917 849 808,
email:breziny@breziny.sk

