
Žiadateľ / splnomocnený zástupca:............................................................................................................................ 
(priezvisko, meno, titul / obchodné meno) 

Adresa......................................................................................................................................................................... 
(ulica, súpisné prípadne orientačné číslo, PSČ, obec).. 

 
Rodné číslo / IČO.............................................................   Číslo telefónu ................................................................ 
 
 
Mesto Šaľa 
Odbor technických činností 
Nám. Sv. Trojice 7 
927 15 Šaľa    
 
 
VEC:    Žiadosť o povolenie uzávierky MK 
 
V zmysle ustanovení § 7 zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách  v znení neskorších predpisov a § 10 
vyhlášky č. 35/84 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách,  Vás týmto žiadam(e) o 
povolenie                                    čiastočnej – úplnej*  uzávierky  
miestnej komunikácie ....................................................................................................................................... v Šali 

/miesto, úsek miestnej komunikácie/ 
 
Dôvod uzávierky: ......................................................................................................................................................  
 
Doba uzávierky: ........................................................................................................................................................  
 
Dĺžka uzavretého úseku: ............................................................................................................................................  
 
Popis obchádzky: ....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................  
 
Za uzávierku  komunikácie podľa stanovených podmienok v povolení bude zodpovedať:   
 
................................................................................................................................................................................... 

meno zodpovedného pracovníka,  č. telefónu 
 
Žiadateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol do žiadosti, sú správne a pravdivé. 
Zároveň ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 7 od. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 
údajov (ďalej len „zákon), poskytuje mestu Šaľa ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto 
žiadosti uvedených osobných údajov za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s 
tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany 
prevádzkovateľa. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných 
údajov dotknutej osoby.  
 
Dátum:                                                                                        
                                                                                                                         ............................................................                                                                                            
                                                                                                                            dátum a podpis žiadateľa / pečiatka 
 
 
K žiadosti treba priložiť : 
- 2x situáciu s projektom dočasného dopravného značenia odsúhlaseného ODI Šaľa 
- vyhlásenie žiadateľa, že je na akciu materiálovo a technicky pripravený (§10 vyhl. 35/1984 Zb.) 
- harmonogram prác počas uzávierky (ak  sa uzávierka  požaduje na čas dlhší ako 3 dni) 
- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 70,- € ( podľa položky 83e/ Sadzobníka Správnych 

poplatkov 
 
*/ nehodiace sa prečiarknuť  
 
Vybavuje: Miroslav Poliček, tel. č. 031/ 770 59 81, kl. 224 
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