Žiadosť o vydanie vyjadrenia k existencií technických objektov
v ochrannom pásme ropovodu v správe spoločnosti TRANSPETROL, a.s.
Časť -1
ŽIADATEĽ O VYDANIE VYJADRENIA
Vlastník/Stavebník

Iná osoba

(Doplňte meno/obchodné meno a adresu,
ak nejde o tú istú osobu ako žiadateľ.)

(Doplňte popis, napr. projektant...)

Časť -2
ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Titul

Priezvisko

Meno

Obchodné meno
Telefón

IČO
E-mail

Ulica

Číslo domu

Obec

PSČ

Časť -3
DÔVOD PODANIA ŽIADOSTI
Kúpa, predaj, iný prevod
Zmena spôsobu užívania
(pred) Projektová dokumentácia
nehnuteľnosti
pozemku, pozemkové úpravy
Realizácia terénnych úprav, zemných prác,
Žiadosť pre účely územného
dodatočné zaťažovanie a pod.
alebo stavebného konania
Iný dôvod žiadosti:

Časť -4
ŠPECIFIKÁCIA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA
Okres

Obec

Katastrálne územie
Číslo parcely
(parciel)
Doplňujúce
informácie o území

TRANSPERTOL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, Tel: 02/ 5064 1701, Fax: 02/ 5557 7105, E-mail: transpetrol@transpetrol.sk, IČO:
31341977, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo 507/B

Časť -5
POVINNÉ PRÍLOHY
1. Snímka z katastrálnej mapy, resp. sken katastrálnej mapy (mierka 1:2880 , 1:1000,
1:1500) s viditeľným označením záujmového územia,
2. Iná dostatočne podrobná mapa s viditeľne vyznačeným záujmovým územím (ZBGIS mierka najviac 1:10 000)
3. Projektové dokumentácie - DWG, DGN v súradnicovom systéme S-JTSK
(v prípade potreby zakreslenia zmeraných IS v správe TRANSPETROL a.s. je nutný formát .dwg alebo
.dgn, v ostatných prípadoch sú akceptované aj formáty – pdf, jpg, jpeg a pod.)

Dátum............................

Podpis žiadateľa ...................................................

Svojím podpisom žiadateľ potvrdzuje správnosť a pravdivosť údajov uvedených v žiadosti a priložených
prílohách. Žiadateľ zároveň berie na vedomie, že podaním tejto žiadosti je spoločnosť TRANSPETROL, a.s.
povinná v nevyhnutnom rozsahu spracovať osobné údaje žiadateľa a to za účelom poskytnutia informácií, ktoré
sú predmetom tejto žiadosti. Žiadateľ sa môže o spracovaní jeho osobných údajov a ich ochrane dozvedieť viac
na http://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
* Časť 3 – označiť jednu z možností.
* Časť 5 - dostatočná je jedna z troch.
* Bez doručenia riadne vyplnenej a podpísanej žiadosti o vyjadrenie vrátane podkladov a informácií potrebných
pre posúdenie žiadosti, bez prehľadne a viditeľne vyznačeného záujmového územia a situácie širších vzťahov
s označením záujmového územia nebude možné žiadosť spracovať.

Žiadosť je možné poslať elektronicky na - transpetrol@transpetrol.sk alebo poštou na
adresu – TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
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