
Žiadosť o pokosenie trávnika a údržbu trávnatej plochy 
 

Registračné číslo: Číslo spisu: Dátum 
registrácie:

 

Údaje o povoľovateľovi:   Obecný úrad

   Čierne Pole 16

   079 01 

Údaje o žiadateľovi:

Meno Priezvisko Titul

Adresa, Ulica, Čislo Obec/Mesto PSČ

Email Telefón

Žiadam o pokosenie trávnika a údržbu trávnatej plochy:

Miesto kosenia/
údržby trávnatej 
plochy:

Typ trávnatej 
plochy:

Plošná výmera 
trávnatej plochy:

Kosenie/údržba 
trávnatej plochy:

Jednorázová
Pravidelná

Druh 
požadovaných 
prác:

Kosenie trávnika
Vertikulácia trávnika
Hnojenie trávnika
Odvoz pokosenej trávy
Strihanie živého plota
Výsadba kvetov

Požadovaný termín 
začatia prác:

Rozsah a jednoduchý popis požadovaných prác:

Údaje o pozemku na ktorom sa trávnatá plocha nachádza:

Katastrálne územie:

Parcelné číslo: Súpisné číslo:

Druh pozemku na 
ktorom sa trávnatá 
plocha nachádza:

Druh stavby pri 
ktorej sa travnatá 
plocha nachádza:

Vlastník pozemku/
Nájomca:

Údaje o kontaktnej osobe:

Meno Priezvisko Telefón:

Návrh na bezpečnostné opatrenia v okolí miesta/stavby kde sa má vykonať kosenie, alebo údržbá trávnatej plochy:

 

 

V Čiernom Poli, 
dňa:

Podpis žiadateľa: ....................................................................



Stanovisko starostu obce Čierne Pole:

S pokosením trávnika a údržbou trávnatej plochy 
pracovníkmi obecného úradu: Odôvodnenie:

Poplatok uhradený 
dňa:

Číslo dokladu:

 

 

V Čiernom Poli, 
dňa:

Podpis starostu obce: ..................................................



Pokyny na vybavenie: 
  
Vyplnenú žiadosť je potrebné podať na OcÚ v Čiernom Poli buď osobne, alebo zaslať mailom na adresu ciernepole@centrum.sk. 
  
Požadované údaje a doklady 
  
- parcelné číslo, súpisné číslo, katastrálne územie a druh pozemku na ktorom sa trávnata plochy nachádza. 
- situačný snímok podľa katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu trávnatej plochy v území ktorej kosenie sa požaduje. 
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k pozemku, na ktorom sa trávnata plocha nachádza, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku vyžaduje sa písomný súhlas 
vlastníka pozemku, prípadne všetkých spoluvlastníkov pozemku. 
- špecifikácia trávnatej plochy, ktorá sa má pokosiť. 
- druh, rozsah a jednoduchý popis požadovaných prác, ktoré sa majú na trávnatej ploche vykonať. 
- kopia ZŤP preukazu ak žiadateľ požaduje zníženie poplatku za kosenie / údržbu travnatej plochy. 
  
  
Poplatky: 
  
Podľa ustanovení VZN 1/2013 o daniach a miestných poplatkoch je sadzba za kosenie a údržbu trávnatej plochy následovná: 
  
1. Kosenie trávnika s umiestnením pokosenej trávy na pozemku (ZŤP)................................................. 0,09€/m2 
2. Kosenie trávnika s umiestnením pokosenej trávy na pozemku .......................................................... 0,12€/m2 
3. Kosenie trávnika s umiestnením pokosenej trávy na pozemku (Pravidelne, mesačne)...................... 0,10€/m2 
4. Vertikulácia (prevzdušnenie) trávnika ................................................................................................  0,15€/m2  
5. Hnojenie trávnika ...............................................................................................................................  0,10€/m2 
6. Odvoz trávy ........................................................................................................................................ 10,00€ za každých 1000m2 pokosenej plochy 
7. Výsadba kvetov do zahonu  ...............................................................................................................  5,00€/m2 
  
  
  
U P O Z O R NE N I E: 
  
Pre podanie žiadosti o pokosenie trávnika a údržbu trávnatej plochy je potrebné kontaktovať referentku obecného úradu, 
alebo starostu obce Čierne Pole nie priamo pracovníkov OcÚ, ktorí vykonávajú údržbu trávnatých plôch !!! 
  
Poplatok za kosenie, resp. údržbu trávnatej plochy je splatný pri podaní žiadosti do pokladne OcÚ. Pracovníci, ktorí 
priamo vykonávajú údržbu trávnatých plôch nesmú preberať poplatok za kosenie !!! 
  
  
Kontaktná osoba: 
  
PROŠČAKOVÁ Dominika 
Referentka OcÚ 
Obecný úrad 
Čierne Pole 16 
079 01 
  
Telefón: 056/638 32 22 
Email: ciernepole@centrum.sk 
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