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Žiadosť o zvláštne užívanie miestnych ciest I. až IV. triedy na území Hlavného 
mesta SR Bratislavy pri preprave 

  nadmerného nákladu    nadrozmerného nákladu 

Formulár CSO č. 8  

ŽIADATEĽ: 

  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:       

kontaktná osoba:       

e-mail:       tel.:       

DOPRAVCA (nevypisuje sa, ak žiadateľom je dopravca): 

    obchodné meno:       IČO:       

sídlo:           ulica a číslo:       

   mesto:       PSČ:        

  štát:   Slovensko   iný:       

 

Žiadame o povolenie na zvláštne užívanie miestnych ciest pri preprave nadmerného či nadrozmerného nákladu 
(vozidla), ktorého rozmery alebo hmotnosť presahujú miery stanovené Vyhláškou MDV SR   č. 134/2018 Z.z. ktorou 
sa  ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. 

návrh trasy:        

       

       

v termíne:  od       do        

druh prepravy:      jednorazová   opakovaná 

druh nákladu:       hmotnosť nákladu:      t 

rozmery súpravy: celková dĺžka:       m  celková hmotnosť:       t 

 maximálna šírka:       m  max. rýchlosť:             km/h 

 maximálna výška:       m  počet náprav:       

 

zaťaženie náprav:          t  

rázvor nápravy:          m 
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Vozidlo: 

 sólo:  typ:       EČV:       hmotnosť:       t 

 ťažné: typ:       EČV:       hmotnosť:       t 

 prípojné: typ:       EČV:       hmotnosť:       t 

 postrk: typ:       EČV:       hmotnosť:       t 

Prehlasujem, že nie sú prekročené najväčšie technicky prípustné hmotnosti vozidiel, jazdnej súpravy 
alebo pripadajúce na nápravy.  

 

označiť správnu možnosť    

Pozn.: Je potrebné vypísať všetky údaje. Lehota na vybavenie žiadosti, ktorá obsahuje všetky prílohy je 30 
dní, s výnimkou podania žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia do 24 alebo 48 hodín od doručenia žiadosti 
(v tomto prípade, je potrebné doručiť žiadosť aj mailom na adresu: doprava@bratislava.sk).  

 

Prílohy: 
▪ splnomocnenie dopravcom v prípade, ak žiadateľom nie je dopravca; 
▪ obrysový nákres vozidla alebo súpravy s vyznačením všetkých rozmerov a umiestnením nákladu; 
▪ stanovisko príslušného správcu miestnych ciest III. a IV. triedy (príslušná mestská časť); 

 

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, zákona 
č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 134/2017 Z.z. Ministerstva dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky, za účelom zvláštneho užívania miestnych ciest I. až IV. triedy na území Hlavného mesta 
SR Bratislavy pri preprave nadmerného alebo nadrozmerného nákladu.  
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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