Žiadateľ:

.........................................................................
(meno, priezvisko, titul/obchodné meno, IČO)

Adresa:

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

Kontakt:

...........................................................................
Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou

Vec:

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
V zmysle § 3 a 3b zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov žiadam o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie.
Miestna komunikácia:

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

(uviesť názov ulice)

Č. domu/ č. parcely:

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

Charakter vjazdu:

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

(uviesť či vjazd bude trvalý alebo dočasný, pri dočasnom uviesť termín od-do)

Zároveň beriem na vedomie, že vybavenie mojej žiadosti si vyžaduje súčinnosť iného
orgánu štátnej správy . Okresného dopravného inšpektorátu Košice – okolie, a preto nie
je možné vybaviť ju v bežnej 30-dňovej vybavovacej lehote, ale až po doručení stanoviska
OR PZ ODI Košice okolie.
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 mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad
Bodvou, použilo 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:
- Vyjadrenie mesta z hľadiska ÚPN
- 3 x situáciu riešenia vjazdu /z PD/
- Za toto povolenie bude podľa položky č. 85 písm. c/ sadzobníka správnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona
č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyrubený poplatok vo výške 30,00 € (slovom
tridsať euro), ktorý je potrebné pred podaním žiadosti zaplatiť v pokladni MsÚ, Bartalosova 16, Moldava nad
Bodvou

