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Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie (ZU) miestnej cesty I. a II. triedy 
na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre 

 ambulantný predaj 

 umiestnenie terasy 

 nakrúcanie filmov 

 konanie zhromaždení 

 konanie kultúrnych podujatí 

 konanie športových podujatí            

 umiestnenie TV a R techniky                     

 pristavenie vozidla na výkon              

 zariadenie staveniska  

 umiestnenie lešenia 

 umiestnenie kontajnera

                                                                   stavebných prác

 
Formulár CSO č. 5  

ŽIADATEĽ (stavebník, vlastník/nájomca domu/bytu, predajca, usporiadateľ a pod.*): 

 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:        

ulica a číslo:       

mesto:       PSČ:       

kontaktná osoba:       

e-mail:       tel.:       

DODÁVATEĽ / ZHOTOVITEĽ / SPOLOČNOSŤ / ORGANIZÁCIA pre vykonávanie ZU*:  

obchodné meno:       IČO:        

ulica a číslo:       IČO:        

mesto:       PSČ:       

kontaktná osoba:       

e-mail:       tel.:       

MIESTNA CESTA/CESTY (ulica/ulice):        pred domom č.:       

      

V MESTSKEJ ČASTI / MESTSKÝCH ČASTIACH:        

      

z dôvodu :       

názov stavby/podujatia/prevádzky*:        

 v termíne: od       do       

 v čase: od       h. do       h.  

Rozsah miesta ZU šírka (m) dĺžka (m) plocha (m2) druh ZU** 

vozovka                         

chodník                         

cestná zeleň /iné                         

**doplňte: lešenie, kontajner, zariadenie staveniska, kultúrne podujatie, ambulantný predaj, terasa, atď.; 

CELKOVÁ UŽÍVANÁ PLOCHA:               m2

      označiť správnu možnosť *  čo sa nehodí prečiarknite 
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Pozn.: Lehota na vybavenie žiadosti, ktorá obsahuje všetky prílohy, je 30 dní. Je potrebné vypísať všetky údaje. 
 
Zvláštne užívanie miestnej cesty, ak je na vozovke, je vydávané súbežne s povolením na uzávierku (žiadosť 
CSO č. 4), s výnimkou vykonávania uzávierky za asistencie polície. O povolenie uzávierky je potrebné požiadať 
samostatne na formulári CSO č. 4 s prílohami. 

Prílohy:  

Pre všetky druhy žiadostí: 
▪ splnomocnenie (v prípade zastupovania žiadateľa treťou osobou); 
▪ situácia širších vzťahov – mapový podklad s určením miesta ZU s GPS súradnicami; 
▪ okótovaný situačný nákres v mierke M 1:200 (250,500) – situácia so zakreslením miesta ZU a jeho vzťahov 

k okoliu, tzn. s voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka (voľná šírka min. 1,5m), vzhľadom na zariadenia (stĺpy 
verejného osvetlenia, uličné vpusty atď.), povolené vyhradené parkovanie, terasy a pod.; 

▪ stanovisko Ministerstva vnútra SR, Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, Krajského dopravného 
inšpektorátu, Špitálska 14, 812 28 Bratislava; 

 
K žiadosti pre zariadenie staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia, pristavenia vozidla je potrebné navyše:  
▪ kópia povolenia/ohlásenia stavebného úradu s vyznačenou právoplatnosťou k predmetnej stavbe, na základe 

ktorého sa žiada ZU (pre zariadenie staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia a pod.); 
- neplatí v prípade predloženia POD, ktorý obsahuje uvedené náležitosti; 

▪ podľa potreby (v prípade zásahu do vozovky) priložiť projekt organizácie dopravy (POD) určený cestným 
správnym orgánom s priloženou zápisnicou (len strana, v ktorej sa POD nachádza) alebo s uvedením poradového 
čísla POD-čísla komisie/rok (napr. 103-1/2020);  

▪ v prípade umiestnenia podchodného lešenia priložiť okótované priečne rezy v mierke M 1:20 (50); 
 
K žiadosti pre umiestnenie letnej terasy je potrebné navyše: 
▪ uviesť vzťah k prevádzke (napr. list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu – osobné údaje môžu byť anonymizované);  
▪ situačný nákres musí pozostávať z presne zakreslených rozmerov prevádzky (výška x šírka), celkovej šírky 

chodníka/zelene, kde je umiestnená terasa – vonkajšie sedenie a šírky zabratého chodníka prevádzkou 
(žiadateľ môže zaberať max. polovicu šírky chodníka, pričom musí byť zachovaná priechodnosť min.  1,5 m, 
žiadame dodržať dokument „Manuál verejných priestorov – Princípy a štandardy vonkajších terás“, 
dostupný na www.manual.mib.sk); 

  
Zápisnice o úpravách cestnej premávky a určení dopravného značenia nájdete na stránke mesta, odkaz na stránku:  
https://bratislava.sk/doprava-a-mapy/doprava/dopravne-povolenia;  
 
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, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
za účelom vydania povolenia na zvláštne užívanie miestnych ciest I. a II. triedy 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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