
 

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných 

údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov. Bližšie informácie 

získate na našom webovom sídle https://www.karlovaves.sk/rychle-odkazy/ochrana_osobnych_udajov/ alebo nás kontaktujte na 

e-mail: zodpovednaosoba@karlovaves.sk. 

Tlačivo  mestskej  časti    B r a t i s l a v a  –  K a r l o v a   V e s 
 

 

Meno žiadateľa /názov firmy/ ..................................................................................... 
tel. číslo ........................ 
ulica ....................................................................Bratislava, PSČ ............................... 

 

 
 
 
 
 

Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves 
Referát životného 
prostredia 

Námestie sv. Františka č. 8 

842 62 Bratislava 4 
 
 
 
 

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

 
 

Vec 

 Žiadosť  o  povolenie  výkopových  prác  
 

 

Týmto žiadam v  zmysle príslušných ustanovení  Všeobecne záväzného nariadenia 
č.59/1999 o vykonávaní rozkopávkových prác na území mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves o  povolenie rozkopať  verejné priestranstvo podľa náčrtku uvedeného na 
druhej strane /alebo podľa priloženej situácie/ a  to: 
 
 
 

 
na ulici: ......................................................................  parcela č.: .................................. 
za účelom: ...................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
pre investora: ................................................................................................................. 
dodávateľ stavebných prác: ........................................................................................... 

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

 
čím bude verejné priestranstvo narušené takto: 

 

Vozovka                                 Chodník                                    Iné: 

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

https://www.karlovaves.sk/rychle-odkazy/ochrana_osobnych_udajov/
mailto:zodpovednaosoba@karlovaves.sk


 

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), 

ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov. Bližšie informácie získate na našom 

webovom sídle https://www.karlovaves.sk/rychle-odkazy/ochrana_osobnych_udajov/ alebo nás kontaktujte na e-mail: 

zodpovednaosoba@karlovaves.sk. 

Súčasne  žiadame  o povolenie  zaujať  verejné  priestranstvo  k tejto  rozkopávke  na 
skládku   materiálu,   zariadenie   staveniska,   alebo   uzavretia   komunikácie   podľa 
kótovaného náčrtku na druhej strane tejto žiadosti /alebo podľa priloženej situácie/. 

 
Vozovka                                 Chodník                 Iné: 

šírka m    dĺžka m   výmera 
m2 

šírka m    dĺžka m   výmera 

m2 

šírka m    dĺžka m   výmera 

m2 

 

 
 
 
 
 

za rozkopávku zodpovedá                stavbyvedúci                        stavebný dozor 

meno a priezvisko 

adresa zamestnávateľa 

tel. číslo /prac./ 
 

 
 
 
 
 
 

....................................................................... 
pečiatka a podpis vedúceho pracovníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žiadosť musí ďalej obsahovať: 

-        stavebné povolenie, ak bolo vydané (kópia) 

-        harmonogram práce najmenej dvojzmennosti, ak práce budú trvať viac ako 20 dní 
- vyjadrenie vlastníka alebo správcu verejného priestranstva, ak ním nie je mestská 

časť Bratislava-Karlova Ves  

-        parcelné číslo parcely (parciel), na ktorej bude zvláštne užívanie realizované 

- fotografickú dokumentáciu miesta pred zaujatím verejného priestranstva a po 
jeho skončení 

-        zakreslené a potvrdené trasy podzemných inžinierskych sietí v mieste rozkopávky 

- . 
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