Povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných
komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných
nákladov

TP 103

Príloha 4
Kombinovaná žiadosť o povolenie nadrozmernej a/alebo nadmernej cestnej
prepravy (formulár)

ŽIADOST O POVOLENIE
NADROZMERNEJ A/ALEBO NADMERNEJ CESTNEJ PREPRAVY
ABNORMAL ROAD TRANSPORT APPLICATION FORM
žiadosť na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri nadmernej a/alebo
nadrozmernej preprave pre cestný správny orgán
application for special usage of road infrastructure for abnormal transport for road
administration office
žiadosť o súhlas na kríženie železničnej dráhy pri nadmernej a nadrozmernej preprave
nad 60 ton
application for permission for railway crossing from owner or operator of railway infrastructure
for abnormal transport over 60 tonnes
žiadosť o súhlas na kríženie trolejového vedenia pri nadmernej a/alebo nadrozmernej
preprave nad 4,5 m výšky
application for permission for crossing under the trolley-line from administrator, owner or
operator of the trolley-line for abnormal transport with the height over 4,50 m
žiadosť o súhlas správcu pozemnej komunikácie pri opakovanej preprave s celkovou
hmotnosťou nad 40 ton do 60 ton vrátane s výškou alebo šírkou do 4,5 metra vrátane
application for permission of road infrastructure manager for multiple abnormal transport with
the total mass over 40 tonnes up to 60 tonnes and the height or width up to 4,50 m
žiadosť o vyjadrenie Slovenskej správy ciest (SSC) k stanovenej trase nadmernej a
nadrozmernej prepravy pomocou webovej aplikácie TRASY pri opakovanej preprave
s celkovou hmotnosťou nad 40 ton do 60 ton vrátane s výškou alebo šírkou do 4,5
metra vrátane
application for the route assessment by Slovak Road Administration (SSC) for route created by
web application TRASY for multiple abnormal transport with the total mass over 40 tonnes up
to 60 tonnes and the height or width up to 4,50 m

1. Všeobecné informácie / General information
VYHRADENÉ PRE ADMINISTRÁCIU / RESERVED FOR ADMINISTRATION
Číslo klienta/ Client No.
Spisové/referenčné číslo / File/Reference
No.

VYPLNÍ ŽIADATEĽ / TO BE FILLED BY THE APPLICANT
Meno žiadateľa /
Name
of
the
applicant
Ulica, číslo / Street,
No.
Mesto / City
Štát / Country
Telefón / Phone
Fax
E-mail

Meno dopravcu /
Name of the carrier
Ulica, číslo / Street,
No.
Mesto / City
Štát / Country
Telefón / Phone
Fax
E-mail
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IČO / Company reg.
IČO / Company reg.
No.
No.
Zodpovedná osoba /
Zodpovedná osoba /
Responsible person:
Responsible person:
Druh
preprava s celkovou hmotnosťou do 40 ton
jednotlivá preprava / single transport
prepravy
vrátane s výškou alebo šírkou do 4,5 metra
opakovaná preprava / multiple
vrátane / transport with the total mass up to 40
Type of the
transport
tonnes with the height or width up to 4,50 m
transport
jednotlivá preprava stavebných
preprava s celkovou hmotnosťou nad 40 ton do 60
mechanizmov do 30 km / single
ton s výškou alebo šírkou do 4,5 metra vrátane /
transport
of
construction
transport with the total mass over 40 tonnes up to
machinery up to 30 km
60 tonnes with the height or width up to 4,50 m
opakovaná preprava stavebných
preprava nad 60 ton alebo s výškou alebo šírkou
mechanizmov / multiple transport
nad 4,5 metra / transport with the total mass over
of construction machinery
60 tonnes or with the height or width over 4,50 m
do 30 km vrátane / up to 30 km
nad 30 km / over 30 km
Termín prepravy
Od (dd.mm.rrrr) / From (dd.mm.yyyy)
Do (dd.mm.rrrr) / To (dd.mm.yyyy)
Date of the transport
Za prepravu zodpovedá (Meno, adresa, telefón)
Responsible person for transport (Name, Address,
Phone)

2. Technické parametre nákladu a vozidla / súpravy / Technical description of the cargo and the
vehicle / vehicle combination
Náklad / Cargo

hmotnosť
mass

popis/description

t

deliteľný náklad / divisible cargo
nedeliteľný náklad / indivisible cargo
nebezpečný náklad - ADR /
látka znečisťujúca vodu / water pollutant
dangerous goods - ADR
Najprísnejšia kategória tunela prepravovaných nebezpečných vecí / The most strict tunnel
category of carried dangerous goods
Sólo vozidlo
Single vehicle
Ťažné vozidlo
Towing vehicle
Prípojné
vozidlo
Trailer or semitrailer
Postrk
Pushing vehicle

typ
type
typ
type
typ
type

EČV
Reg. No.
EČV
Reg. No.
EČV
Reg. No.

hmotnosť
mass
hmotnosť
mass
hmotnosť
mass

t

typ
type

EČV
Reg. No.

hmotnosť
mass

t

Sprievodné
typ
EČV
vozidlo
type
Reg. No.
Escort vehicle
Vozidlo/súprava
celková dĺžka
vrátane postrku
m
Vehicle / vehicle
total length
including pushing
combination
vehicle
celková šírka
m
total width
celková výška
znížená výška
m
total height
lowered height
celková
vrátane postrku
t
hmotnosť
including pushing
total mass
vehicle
Rázvory náprav vozidla / súpravy v metroch
All wheelbases of vehicle/vehicle combination from the front to the rear in meters
m
Zaťaženia náprav vozidla / súpravy v tonách
All axle loads of vehicle/vehicle combination from the front to the rear in tonnes
2

t
t

m

m
t
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t
Najväčšia povolená rýchlosť pri preprave / Maximum permitted speed during transport
km/h
Zdôvodnenie použitia zaťaženia náprav viac ako
11,5/10 tony / Justification of the use of axle loads of
more than 11,5/10 tonnes
X Prehlasujem, že nie sú prekročené najväčšie technicky prípustné hmotnosti vozidiel, jazdnej súpravy
alebo pripadajúce na nápravy. / I declare that technically permissible maximum gross mass of vehicles,
vehicle combination or axle loads are not exceeded.

3. Informácie o trase prepravy / Route information
Trasa prepravy / Route itinerary:
Miesto vstupu do SR / Entry point into Slovakia (entry border
crossing)
Miesto výstupu zo SR / Exit point from Slovakia (exit border
crossing)
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a priložených prílohách v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ich uložením a likvidáciou
v súlade s platným registratúrnym poriadkom.
I agree with the processing of personal data contained in this application and the accompanying annexes in
accordance with the Act. No. 122/2013 Z.z. on the protection of personal data and on amendments to certain laws
and their accumulation and disposal in accordance with the applicable registry administration.
Prehlasujem, že som oboznámený/-á s podmienkami uvedenými v Technických podmienkach TP 103 Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
I declare that I am familiar with the conditions stipulated by the Technical Conditions TP 103 of the Ministry of
Transport and Construction of the Slovak Republic.
Vyplnené pravdivo,
dátum (dd.mm.rrrr)
Completed truthfully,
date (dd.mm.yyyy)

Meno žiadateľa
Name of the applicant
Splnomocnenie od dopravcu
Mandate from the carrier
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Podpis žiadateľa
Signature of the applicant

