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 Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
 Korzo Bélu Bartóka 789/3 
 929 01 Dunajská Streda 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest,  
na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery a hmotnosti presahujú 
mieru ustanovenú Nariadením vlády SR č. 349/2009 Z.z., ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod Okresného úradu 

Dunajská Streda podľa § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. 
 
VYPLNÍ ŽIADATEĽ 
1. Identifikačné údaje o žiadateľovi (stavebník): 
Meno a priezvisko / Názov alebo obchodné meno: 

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

Meno(á) a priezvisko(á) osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom:  ...........................................................................................................  

Dátum a miesto narodenia / IČO:  .........................................................................................................................................................  

Trvalý pobyt / sídlo:  ..............................................................................................................................................................................  

Telefónne číslo, e-mail:  .........................................................................................................................................................................  
 
2. Identifikačné údaje o splnomocnenca: 

Meno a priezvisko:  ................................................................................................................................................................................  

Trvalý pobyt:  .........................................................................................................................................................................................  

Telefónne číslo, e-mail:  .........................................................................................................................................................................  
 
3. Údaje o plánovanej preprave: 

Preprava bude vykonávaná v dňoch:  ....................................................................................................................................................  

Druh prepravovaného nákladu:  ............................................................................................................................................................  

Hmotnosť prepravovaného nákladu:  ....................................................................................................................................................  

Zloženie súpravy:  ..................................................................................................................................................................................  

 Typ Evidenčné č. Dĺžka Šírka Výška 
Celková hmotnosť 
(vrátane nákladu) 

Sólo nákladné 
vozidlo 

      

Vozidlo (ťahač) 
 

      

Príves/-y 
(Náves/-y) 

      

Vozidlo (postrk) 
 

      

Samohybný 
stroj 

      

Jazdná súprava 
 

      

Rázvor náprav ako idú za sebou:  ...........................................................................................................................................................  

Počet náprav ťahača + návesu:  .............................................................................................................................................................  

prijímacia pečiatka okresného úradu 



Hmotnosť pripadajúca na jednotlivé nápravy jazdnej súpravy ako idú za sebou:  

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

Navrhovaná prepravná trasa:  

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

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

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

Zodpovedný za prepravu (meno, priezvisko, tel. číslo): 

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

Zabezpečenie technického doprovodu: 

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

 

Poučenie 
 
Podľa § 11 ods. 3 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. žiadosť o povolenie musí byť podaná spravidla 4 (štyri) týždne pred 
požadovaným termínom prepravy.  
Podľa § 8 ods. 14 cestného zákona je dopravca povinný:  
a) ak nadmerná preprava s celkovou hmotnosťou nad 60 t má na úrovni koľají krížiť železničnú dráhu, vyžiadať si 
súhlas na kríženie od vlastníka, alebo prevádzkovateľa železničnej dráhy,  
b) ak nadrozmerná preprava pri výške nad 4,5 m má prechádzať pod trolejovým vedením, vyžiadať si súhlas na 
kríženie od správcu, alebo vlastníka, alebo prevádzkovateľa trolejového vedenia. 
 
Prílohy, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti 
 
1. Súhlasy podľa predchádzajúcich bodov a), b),  
2. Stanoviská od všetkých správcov komunikácií, ktorých sa prepravná trasa týka,  
3. Obrysový nákres vozidla alebo jazdnej súpravy s vyznačením všetkých rozmerov a umiestnenia nákladu (§ 11 ods. 
3 písm. e) vyhl. č. 35/1984 Zb.),  
4. V prípade zastupovania fyzickej alebo právnickej osoby: Splnomocnenie na zastupovanie podľa § 17 ods. 4 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (originál),  
5. Výpis z obchodného registra (právnická osoba), živnostenské oprávnenie (fyzická osoba), pre žiadateľa a dopravcu: 
fotokópie týchto dokladov nie staršie ako 3 mesiace,  
6. Pri preprave, keď celková hmotnosť jazdnej súpravy s nákladom je väčšia ako 60 ton, žiadateľ o prepravu musí 
preukázať, že zaťažiteľnosť mostov je vyhovujúca. Preukázateľným dokladom pre tento druh prepravy je posúdenie 
prepravnej trasy vypracovanej SLOVENSKOU SPRÁVOU CIEST, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 820 09 
Bratislava, vrátane dokladov určených v podmienkach posúdenia, 
7. Stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát,  
8. Fotokópie osvedčení o evidencii vozidiel (pri jazdnej súprave od všetkých vozidiel jazdnej súpravy),  
9. Správny poplatok bude stanovený (vypočítaný) podľa položky 80 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí 
prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  
 
Žiadateľ vyplnením žiadosti súhlasí so spracovaním osobných údajov vymedzených v tejto žiadosti a priložených 
prílohách v súlade so zákonom č. 18/2018 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. 
 
 
 
 
 
 
  ........................................................................   
V  ....................................................  dňa  ....................................  Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie) 


