Žiadateľ:
Bydlisko:

Meno a priezvisko: .......................................................................................
Ulica:....................................
č.d.: ........
Mesto (obec):.......................................... PSČ:............................................

V Moldave n/B dňa .............................

Mesto Moldava nad Bodvou
Mestský úrad
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou

Vec:

Žiadosť o vydanie prekopávkového povolenia
V rámci *
výstavby

rekonštrukcie

opravy

modernizácie

objektu na ulici .................................... č. ......... je potrebné realizovať prípojku ..................................,
ktorá je vedená podľa priloženej situácie *
vo verejnom priestranstve
v miestnej komunikácii
iné:

v zelenom páse
v chodníku

Prekopávkové povolenie žiadam vydať na dobu od: ........................... do: .......................... .
Zodpovedná osoba za vykonanie prekopávky je p. ................................................................
adresa : ...................................................................., telefón č............................................. .
V prípade nedodržania podmienok rozhodnutia žiadateľ berie na vedomie postih podľa
príslušného zákona.
Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti sú:
1. Rozhodnutie o prípustnosti stavby
2. Situácia trasy prekopávky
3. Časový a vecný harmonogram prác (pri prekopávke v trvaní viac ako 3 dni)
4. Potvrdenú kópiu objednávky o zabezpečení konečnej úpravy asfaltového povrchu prekopávky,
resp. zmluvu s dodávateľom o zabezpečení konečnej úpravy prekopávky
5. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, podľa Z. z. 145/1995 pol. 82c (80,- € bez uzávierky) do 10 dní
6. Vyjadrenie správcu vodovodnej a kanalizačnej siete – Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
7. Vyjadrenie správcu elektrickej siete – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91
Košice
8. Vyjadrenie správcu miestnej a diaľkovej telekomunikačnej siete – Slovak Telekom, a.s., Sekcia
rozvoja siete, CSI Východ, Poštová 18, 042 10 Košice
9. Vyjadrenie správcu plynových rozvodov – SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19
Bratislava 26
10. Vyjadrenie, resp. vytýčenie – káblový distribučný systém (KDS) Moldava nad Bodvou spoločnosti
UPC Broadband s.r.o., Alvinczyho 14, Košice, zodp. Tirpák František (0911 409 830)
11. Vyjadrenie schvaľujúcej organizácie pre dočasné dopravné značenie – Okresné riaditeľstvo
Policajné zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Košiciach – okolie, 040 01 Košice

............................................
podpis (pečiatka) žiadateľa
* zaškrtnite príslušné políčko

