
 

 

 
 

 HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
  

  
  

 Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 
  

Bratislava  15. júla 2021 

 
Rozhodnutie č.  21/2021 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o sadzobníku správnych poplatkov za povolenie na zvláštne užívanie miestnych ciest I. a II. 

triedy  

Čl. 1 
(1) Týmto rozhodnutím určujem interný sadzobník správnych poplatkov za povolenie na 

zvláštne užívanie miestnych ciest I. alebo II. triedy (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

(2) Sadzobník určuje sadzby správnych poplatkov uplatňovaných cestným správnym orgánom 
podľa položky 82 Sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych 
poplatkoch“) pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku pozemných komunikácií. 

Čl. 2 
Ustanovenie § 4 zákona o správnych poplatkoch o oslobodení od poplatkov nie sú týmto 

rozhodnutím dotknuté. 

Čl. 3 
Týmto rozhodnutím taktiež nie je dotknuté oprávnenie cestného správneho orgánu upraviť v 

zmysle splnomocnenia k položke 82 Sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych 
poplatkoch výšku správneho poplatku inak ako je stanovené  v sadzobníku, ktorý je prílohou tohto 
rozhodnutia. 

Čl. 4 
Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie č. 25/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o sadzobníku správnych poplatkov uplatňovanom cestným správnym orgánom 
pri prenesenom výkone štátnej správy podľa položiek 82 až 85 Sadzobníka správnych poplatkov 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).  

Čl. 5 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.  

 
 
 
 

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor 

v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 
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Príloha k rozhodnutiu č. 21/2021 

 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV 
 
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych ciest I. alebo II. triedy na: 
 
1. športové, kultúrne, propagačno – komerčné, občianske a politické podujatia, nakrúcanie 

filmov, televíznych programov a prenosová technika (TV, R a pod.) 

doba 1 deň do 3 dní do 7 dní viac ako 7 dní 

suma (€)  80,00 120,00 160,00 240,00 

 
2. vystavovanie a predaj tovaru pred obchodom a stánkový/ambulantný predaj 

doba do 7 dní  do 30 dní  do 3 mesiacov viac ako 3 mesiace 

suma (€)  80,00 120,00 160,00 240,00 

 
3. vonkajšie sedenie, terasy 

doba do 30 dní  do 3 mesiacov viac ako 3 mesiace 

suma (€)  80,00 160,00 240,00 

 
4. vjazd vozidiel na chodník  

doba 1 deň  do 30 dní do 3 mesiacov  viac ako 3 mesiace 

suma (€)  40,00 80,00 160,00 240,00 

 
5. rozkopávky 

doba do 3 dní do 7 dní do 14 dní viac ako 14 dní 

suma (€)  80,00 120,00 160,00 240,00 

 
6. podvrt/pretlak 

počet 1 2 3 4 a viac 

suma (€)  80,00 120,00 160,00 240,00 

 
7. pristavenie vozidla alebo strojného zariadenia na výkon stavebných prác, umiestnenie 

lešenia a kontajnera, zariadenia stavenísk 

doba 1 deň do 3 dní do 7 dní do 14 dní viac ako 14 dní 

suma (€)  40,00 80,00 120,00 160,00 240,00 

 


