Okresný úrad Bratislava
odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
Tomášikova 46
832 05 Bratislava 3
Žiadosť o zvláštne užívanie ciest I. triedy v bratislavskom kraji a
ciest, II. a III. triedy v Bratislave
podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a § 11 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný
zákon, ktorá sa podáva spravidla 4 (štyri) týždne pred požadovaným termínom, za účelom
usporiadania podujatia (napr. súťaže, stretnutia, turnaje, preteky, turistické podujatie alebo iné
podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry):
Účastník konania: (usporiadateľ podujatia „PO, FO, FO s oprávnením na podnikanie“)
názov spoločnosti .........................................................................................................................
sídlo .................................................................................. IČO.........................PSČ ..................
meno ......................................... priezvisko ........................................................................................
adresa................................................................................. IČO.........................PSČ ..................
Kontaktná osoba zodpovedná za usporiadanie podujatia:
telefón ........................................ E-mail .....................................................................................
Názov podujatia
...........................................................................................................................................................
Navrhovaný termín ......................................................................................................................
Prílohy k žiadosti o zvláštne užívanie ciest :
a) harmonogram priebehu podujatia, v ktorom je uvedená podrobne trasa (cesty s triedou a
číslom, miestne komunikácie, účelové komunikácie apod.)
- podrobný popis priebehu podujatia so štartom a cieľom,
- predpokladaný čas konania podujatia (začiatok – koniec),
- predpokladaný počet osôb, zúčastňujúci sa podujatia vlastným aktívnym výkonom
v súvislosti so zameraním podujatia,
- spôsob akým bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
- spôsob akým bude usporiadanie podujatia zabezpečené zo strany usporiadateľa,
b) grafické znázornenie trasy v mapovom podklade,
c) návrh dočasného dopravného značenia, ktoré bude v prípade potreby slúžiť ako podklad
na určenie dopravného značenia,
d) v prípade konania automobilových pretekov je potrebné predložiť kladné stanovisko
od organizácie, ktorá je členom medzinárodnej federácie automobilového športu (FIA
Paríž),
e) v prípade, že sa usporiadateľ nechá zastupovať, doložiť Splnomocnenie na zastupovanie
pre osobu alebo organizáciu na zastupovanie v konaní podľa § 17 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (originál),
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f) podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky č. 82 správny poplatok v hodnote 120 eur ;
podľa splnomocnenia k tejto položke – správny orgán môže v odôvodnených prípadoch
znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby
užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok; od
poplatku podľa citovaného zákona § 4 ods. 1 sú oslobodené okrem iných tieto PO a FO:
písm. a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou
položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
písm. b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene
Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon
neustanovuje inak.
O povolení na zvláštne užívanie komunikácií,
1. za účelom podujatia na cestách presahujúcich územný obvod okresu BRATISLAVA alebo
územný obvod bratislavského kraja rozhoduje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad
Bratislava odbor CD a PK, keď sa podujatie začína na jeho území,
2. za účelom podujatia na cestách na území v obvode okresu MA, PK a SC rozhodujú
príslušné okresné úrady, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
3. za účelom podujatia na miestnych komunikáciách (MK) v Bratislave rozhoduje obec Hlavné mesto SR Bratislava, na MK v Malackách, v Pezinku, v Senci, príslušné mestské
úrady v rámci preneseného výkonu štátnej správy.
Na vydanie povolenia cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas dotknutého
okresného úradu v sídle kraja, stanovisko správcu pozemnej komunikácie a záväzné stanovisko
dopravného inšpektorátu vydané v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.

