Vybavuje: kancelária č. 249, č. telefónu 033/3236 249, e-mail: zelen@trnava.sk" zelen@trnava.sk

Email na zaslanie žiadosti elektronicky: podatelna@trnava.sk
Podľa §34a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o miestnych daniach“) je daňovník povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Meno, priezvisko/ obchodný názov ............................................................................................

Adresa trvalého pobytu/ sídlo ....................................................................................................

Rodné číslo/ IČO .............................................	Číslo telefónu ............................................

Peňažný ústav ................................................	Číslo účtu ..................................................

(ďalej iba „oznamovateľ“)
							
Mestský úrad v Trnave
                                                                          Odbor územného rozvoja a koncepcií
							referát správy zelene
                                                                       	Trhová 3
                                                                           917 71 Trnava                                                                               
VEC

Oznámenie o rozkopávke na zeleni

Týmto Vám oznamujeme zásah do zelene - rozkopávku

na ulici ........................................................................................................................ v Trnave.

Rozkopávkové práce sa budú realizovať z dôvodu.........................................................

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


v termíne :                              od ...............................  do....................................


Rozmery ryhy výkopu sú:	dĺžka ................. m, šírka ................ m, plocha...................... m2.

Plocha uloženej zeminy ................. m2 (rovná sa plocha výkopu).

Plocha rozkopávky (na viacerých miestach spolu) + plocha uloženej zeminy..................... m2.


Zároveň sa zaväzujeme, že uvedené údaje sú pravdivé a že dodržíme podmienky uvedené v písomnom záväzku. 

Rozkopávkové práce bude vykonávať..........................................................................,

Meno zodpovedného pracovníka........................................... č. t. .................................
                                                                               

									........................................
                                                                                                              Podpis a pečiatka

Povinné prílohy:	
-	1x situácia rozkopávky 
-	podmienky realizácie rozkopávkových prác
-	fotokópia stavebného povolenia

Podmienky realizácie rozkopávkových prác

Oznamovateľ sa zaväzuje pri realizácii oznámenej rozkopávky dodržiavať podmienky a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ zákon o ochrane prírody a krajiny“) a  VZN mesta Trnava č. 427 o verejnej zeleni v Meste Trnava (ďalej iba „VZN č. 427“), najmä:

	Ukončenie zásahu - rozkopávky nahlásiť Mestu Trnava, Mestskému úradu v Trnave, odboru územného rozvoja a koncepcií najneskôr do 3 dní po ukončení prác.


	Po ukončení zásahu uviesť plochu do pôvodného stavu, tzn. zahrnúť, udusať,  urovnať výkopovú ryhu a odborne založiť trávnik vo vhodnom agrotechnickom termíne, najneskôr do 15 dní od ukončenia prác. Plocha bude prebratá po vykonaní prvej kosby, inak budú voči žiadateľovi vyvodené sankcie v zmysle príslušných právnych noriem.


	Vzdialenosť zásahu (rozkopávky) od drevín musí byť minimálne 1,5 m. V ochrannom pásme drevín je nutné výkopové zemné práce robiť ručne a zachovávať jestvujúci koreňový systém rastlín.


	Špecifické podmienky:


	Dodatok k ods. 2: Žiadateľ je povinný odstraňovať prípadné poklesy pôdy po dobu 12 mesiacov od uvedenia dotknutej plochy do pôvodného stavu.


	Dodatok k ods. 3: Zničenie alebo nepovolený výrub dreviny v dôsledku realizácie rozkopávky v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny bude riešiť Obvodný úrad v Trnave.


	Ak dôjde na drevinách rastúcich na ploche alebo v dotyku s plochou zásahu k preschnutiu alebo úhynu do 18 mesiacov  od uvedenia plochy do pôvodného stavu, je žiadateľ povinný vykonať náhradnú výsadbu dotknutých drevín v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny v spolupráci s referátom zelene MsÚ.

 
	V prípade poškodenia drevín je žiadateľ povinný skutočnosť ohlásiť na MsÚ a bezprostredne zabezpečiť odborné ošetrenie. V prípade devastačného poškodenia drevín či rastlín je žiadateľ povinný zrealizovať náhradnú výsadbu. Súčasne žiadateľ zabezpečí bežnú údržbu (zálievku, okopávanie, pletie) drevín a kvetov až do ich zakorenenia. Dotknutá plocha bude prebratá po zakorenení rastlín.


Oznamovateľ berie na vedomie nasledovné:
	Mesto Trnava si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo zrušiť podmienky, ak si to vyžiada verejný záujem, čím žiadateľovi nevzniká nárok na uplatnenie už vzniknutých nákladov.
	Miestna daň bude vyrubená rozhodnutím podľa zákona o miestnych daniach a VZN Mesta Trnava č. 552 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov v prípade, ak ide o spoplatnené užívanie verejného priestranstva.
Nedodržaním podmienok, či porušením povinností pri realizácií rozkopávkových prác budú uložené sankcie podľa platných právnych predpisov SR alebo VZN č. 427. 


                                                               

..........................................................
                                                                            meno a podpis štatutárneho zástupcu organizácie 
                                                                                                                      pečiatka

Svojím 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 Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava, 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.

