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Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky / pretláčania 

 

Podať kvalifikovanú žiadosť na vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej 
komunikácie – rozkopávky/pretláčania miestnych a účelových komunikácií na 
predpísanom tlačive  s  prílohami 

Prílohy:  

- Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka (originál alebo overená kópia), 
- Kópia z katastrálnej mapy, 
- List (y) vlastníctva, 
- Zjednodušená PD (situácia, rez cestným telesom + Technická správa) – 2x 
- Stavebné povolenie na realizovanú stavbu, 
- Určenie dočasného dopravného značenia 
- Písomný záväzok (§20 ods. 6 vyhl. FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný 
zákon) – pri zásahu do vozovky 
- Potvrdená objednávka spätnej úpravy 

Poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení, podľa rozsahu prác a doby 
užívania komunikácie  

Lehota:    v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov 

Predpis: 

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien 
a doplnkov 

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) 

Vybavuje: 

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania 
a správy majetku mesta  

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk 
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Vyhradenie parkovacieho miesta na verejnom priestranstve na trvalé parkovanie 
osobného motorového vozidla 
 
Podať kvalifikovanú žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta na verejnom priestranstve 
na trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na predpísanom tlačive  
s nasledovnými prílohami: 
 
Prílohy:  
 
1. Fotokópiu technického preukazu motorového vozidla 
2. Fotokópia občianskeho preukazu 
3. Držiteľ motorového vozidla s označením O1 prikladá k žiadosti: 
 - Fotokópia preukazu osobitného označenia vozidla 
 - Fotokópia preukazu ZŤP 

 

 Lehota:   v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov 

 Predpis: 

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien 
a doplnkov 

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) 

- VZN č. 3/2011 o vyhradenom parkovaní v meste Šurany 

 

Vybavuje: 

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania 
a správy majetku mesta  

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk 
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Vyhradenie parkovacieho miesta v zmysle VZN mesta Šurany č. 6/2016 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na 

území mesta Šurany 
 
 
 
Podať kvalifikovanú žiadosť o dočasné parkovanie V zmysle VZN mesta Šurany č. 6/2016 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území mesta Šurany 
 
 
Prílohy:  
 
1. Fotokópiu technického preukazu motorového vozidla 
2. Fotokópia občianskeho preukazu 
3. Držiteľ motorového vozidla s označením O1 prikladá k žiadosti: 
 - Fotokópia preukazu osobitného označenia vozidla 
 - Fotokópia preukazu ZŤP 

 

 

Lehota:   v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov 

Predpis: 

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien 
a doplnkov 

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) 

- VZN mesta Šurany č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šurany 

 

Vybavuje: 

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania 
a správy majetku mesta  

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk 
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