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Žiadosť o usporiadanie siete miestnych ciest 
na území Hlavného mesta SR Bratislavy, a to ako 

   zaradenie do siete              vyradenie zo siete        pretriedenie v sieti 

Formulár CSO č. 3 

ŽIADATEĽ (vlastník komunikácie): 

 právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie (PO): 

obchodné meno:       IČO:       

 fyzická osoba (FO):       nar.:       

   (dátum narodenia) 

ADRESA (trvalý pobyt FO / sídlo PO): 

ulica a číslo:       

mesto:       PSČ:       

VYBAVUJE / SPLNOMOCNENEC / KONTAKTNÁ OSOBA: 

obchodné meno:       IČO:       

kontaktná osoba:       

e-mail:       tel.:       

ulica a číslo:       

mesto:       PSČ:       

 

DÔVOD na usporiadanie pozemnej komunikácie:        

      

NÁZOV usporadúvanej komunikácie:      

 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE:  

MESTSKÁ ČASŤ:   

PARCELNÉ ČÍSLA pozemkov registra „C“ KN, na ktorých je postavená usporadúvaná miestna cesta:  

      

      

ZÁKLADNÉ PARAMETRE usporadúvanej miestnej cesty:  

 vozovka: dĺžka:       m šírka:       m plocha:       m2 

 chodník: dĺžka:       m šírka:       m plocha:       m2 

 cestná zeleň: dĺžka:       m šírka:       m plocha:       m2 

V prípade, ak je väčší počet usporadúvaných pozemných komunikácií alebo sa pozemná komunikácia skladá 
z viacerých vetiev alebo prechádza cez viaceré katastrálne územia, uveďte každú vetvu a jej parametre na 
samostatnom papieri, ktorý bude tvoriť prílohu k Formuláru CSO 3. 

DOKLADY O STAVBE, ktoré prikladám k žiadosti:       stavebné povolenie          kolaudačné rozhodnutie 

  overený pasport stavby   iné 
označiť správnu možnosť    

Pozn.: Lehota na vybavenie žiadosti, ktorá obsahuje všetky prílohy, je 30 dní. Je potrebné vypísať všetky údaje.  
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Upozorňujeme, že podmienkou zaradenia pozemnej komunikácie do siete miestnych ciest, je prevedenie 
usporadúvanej komunikácie do majetku hlavného mesta a usporiadanie pozemkov pod predmetnou 
komunikáciou v prospech hlavného mesta. 

Prílohy: 
▪ splnomocnenie v prípade zastupovania žiadateľa treťou osobou; 
▪ preukázanie vlastníckeho vzťahu Hlavného mesta SR Bratislavy ku zatrieďovanej miestnej ceste (výpis 

z katastra nehnuteľností, kópia zverovacieho protokolu); 
▪ technický popis usporadúvanej pozemnej komunikácie v troch kópiách, ktorý bude obsahovať: 

jej názov, dĺžku, šírku, plochu vozovky a priľahlých chodníkov, druh krytu, dopravné značenie, bezpečnostné 
ochranné zariadenia, cestnú zeleň a jej druhové zloženie, odvodnenie, mosty, priepusty, železničné priecestia, 
podcestia, tunely, prievozy, oporné a zárubné múry, protihlukové steny a pod.; 

▪ zameranie na podklade katastrálnej mapy v troch kópiách s čitateľnými parcelnými číslami, do ktorej je 
červenou farbou zakreslená pozemná komunikácia navrhovaná na zaradenie so súčasťami (napr. s parkoviskami, 
chodníkmi, cestnou zeleňou) a s vyznačením začiatku a konca úseku zaraďovanej pozemnej komunikácie; 

▪ kópie dokladov k pozemnej komunikácii - rozhodnutia stavebného a špeciálneho stavebného úradu 
s vyznačenou právoplatnosťou (stavebné a kolaudačné rozhodnutie); 

▪ v prípade, ak sa nezachovali pôvodné doklady ani pôvodná projektová dokumentácia, je potrebné, aby 
žiadateľ v zmysle § 104 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a § 29 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zadal vypracovať zjednodušenú projektovú 
dokumentáciu skutočného realizovania stavby – pasport stavby, ktorý bude obsahovať technickú správu, situáciu, 
priečne rezy a pozdĺžny profil a taktiež zabezpečil geodetické zameranie predmetnej pozemnej komunikácie 
a vypracovanie jej nového geometrického plánu. Následne je potrebné tieto dokumenty overiť príslušným 
stavebným úradom, ktorý vydá osvedčenie; 

▪ záväzné stanovisko budúceho správcu k prevzatiu predmetnej pozemnej komunikácie do správy a údržby, a to:  

▪ pre miestne cesty I. a II. triedy je budúcim správcom hlavné mesto - odd. správy komunikácií magistrátu; 

▪ pre miestne cesty III. a IV. triedy je budúcim správcom príslušná mestská časť; 

▪ pri vyraďovaní zo siete miestnych ciest - predbežnú dohodu medzi pôvodným majetkovým správcom a budúcim 
majetkovým správcom o spôsobe prevodu majetku v zmysle platných právnych predpisov a písomné 
deklarovanie budúceho spôsobu využitia pozemku a pozemnej komunikácie, 

▪ pri pretrieďovaní miestnych ciest – písomný súhlas pôvodného správcu s odovzdaním pozemnej komunikácie 
a písomný súhlas budúceho správcu s prevzatím pozemnej komunikácie. 

 

Žiadateľ, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné 

údaje na základe zákona, zákonnej povinnosti vyplývajúcej  z osobitných zákonov: zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislava v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  

v znení neskorších predpisov za účelom vydania rozhodnutia vo veci usporiadania siete miestnych ciest na území 

Hlavného mesta SR Bratislavy.  

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených 

prípadoch orgánom verejnej moci (Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Mestská polícia v Bratislave, 

Okresný úrad Bratislava, prípadne iným orgánom podľa osobitných zákonov). Prenos do tretích krajín sa 

neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného 

podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu 

a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu 

na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na 

stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého 

kontaktu hlavného mesta.  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok 

nemožnosť vybavenia žiadosti a plnenia zákonnej povinnosti. 

V Bratislave dňa:             
meno a priezvisko (paličkovým písmom) 

pečiatka a podpis žiadateľa 
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