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                                           P O V O L E N I E  
 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný cestný správny orgán podľa 

§ 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a § 12 ods. 4 zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, na základe stanoviska 

správcu komunikácií a záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, 

podľa § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný 

zákon,      

 

 p  o  v  o  ľ  u  j  e    

 

 
žiadateľovi: CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra,  

zodpovedný: p. Balážik, tel. č. 0910 803 932, 

 

čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie I. triedy Bajkalská ul. v úseku od Trnavskej 

cesty po Vajnorskú ul. v šiestich etapách:   

 

• 1. etapa: (čiastočná uzávera Bajkalskej v zmysle posuvnej zostavy) 

o  Termín : 07.07.2018 – 08.07.2018 

o  v rámci tohto kroku sa bude frézovať pravý jazdný pruh (bližšie k trom Vežiam)   

od križovatky Trnavská cesta – Bajkalská po križovatku Vajnorská – Bajkalská 

o  frézovanie bude realizované pohyblivou zostavou (fréza + nákladné auto) 

v zmysle POD 

o  po odfrézovaní bude jazdný pruh za frézou okamžite pojazdný, pracovníci budú 

zostavu dopravného značenia posúvať spolu s pohybujúcou sa frézou 

 

• 2. etapa: (čiastočná uzávera Bajkalskej v zmysle posuvnej zostavy) 

o  Termín: 07.07.2018 – 08.07.2018 

o  v rámci tohto kroku sa bude frézovať ľavý jazdný pruh (bližšie k stredovému   

       ostrovčeku) 

o  frézovanie bude realizované pohyblivou zostavou (fréza + nákladné auto) 

v zmysle POD 

o  po odfrézovaní bude jazdný pruh za frézou okamžite pojazdný, pracovníci budú 

zostavu dopravného značenia posúvať spolu s pohybujúcou sa frézou 
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• 3. etapa:  (čiastočná uzávera Bajkalskej v zmysle posuvnej zostavy) 

o  Termín: 09.07.2018 – 13.07.2018 

o  v rámci tohto kroku sa budú realizovať dokončovacie práce po frézovaní, teda  

výšková úprava vpustí a kanálov a dobúravanie pásov po fréze 

o  krok bude realizovaný posuvnou lokálnou zostavou v zmysle POD 

o  Zostava bude posúvaná podľa potreby po celej dĺžke a šírke jazdného pásu (do 

vjazdu na ČSPH  sa vpuste nachádzajú na pravom okraji vozovky, ďalej sú na 

opačnej strane) 

• 4. etapa: (čiastočná uzávera Bajkalskej- pravý jazdný pruh od Vajnorskej po priechod pre 

chodcov pri troch vežiach) 

o  Termín: 14.07.2018 – 15.07.2018 

o  V rámci tohto kroku sa bude asfaltovať pravý jazdný pruh od Trnavskej cesty po 

priechod pre chodcov pri Troch vežiach 

o  záber asfaltovanej plochy je 828,25 m2 

o  v rámci asfaltovania bude uzatvorená účelová komunikácia okolo HANT arény 

o  zastávka MHD bude dočasne zrušená a presunutá na nástupištia Slovak lines pri 

troch vežiach 

o  nástupištia Slovak lines pri troch vežiach budú obmedzené (po dohode so Slovak 

lines, budú používane len posledné 4 nástupištia) 

o  prejazdný ostáva jeden jazdný pruh 

 

• 5. etapa: (čiastočná uzávera Bajkalskej – pravý jazdný pruh od priechodu pre chodcov pri 

troch vežiach po Vajnorskú) 

o  Termín: 14.07.2018 – 15.07.2018 

o  V rámci tohto kroku bude pokračovať asfaltovanie pravého jazdného pruhu od 

priechodu pre chodcov pri Troch vežiach až po križovatku s Vajnorskou ulicou 

o  počas tohto kroku dôjde k uzatvoreniu vjazdu do účelovej komunikácie pred 

Troma vežami (tá bude zobojsmernená), vjazdu na parkovisko pred bufetom 

„Športovisko“, vjazdu na ČSPH Slovnaft a Junáckej ulice. 

o  záber asfaltovanej plochy je 1916 m2 

o nástupištia Slovak lines pri troch vežiach budú obmedzené (po dohode so Slovak 

lines, budú používane len prvé tri nástupištia) 

o  zastávka MHD pri Junáckej bude zrušená bez náhrady počas celých asfaltovacích 

prác 

o  prejazdný ostáva jeden jazdný pruh 

• 6. etapa: (čiastočná uzávera Bajkalskej – ľavý jazdný pruh spolu s odbočovákmi 

a križovatkovým priestorom od Trnavskej po Vajnorskú) 

o  Termín: 14.07.2018 – 15.07.2018 

o  V rámci tohto kroku sa bude asfaltovať ľavú jazdný pruh od Trnavskej cesty až 

po Vajnorskú naraz (vrátane odbočovacích a križovatkových pruhov) 

o  počas tohto kroku dôjde uzatvorenie otáčacích jazdných pruhov z a na Bajkalskú 

o  záber asfaltovanej plochy je 2968 m2 

o  prejazdný ostáva jeden jazdný pruh 
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z dôvodu: frézovania a asfaltovania povrchu vozovky na Bajkalskej ul. (jazdné pruhy 

v smere od Trnavskej cesty k Vajnorskej ul.) v rámci stavby  Národný futbalový štadión, 

parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“. 

 

v termíne od 07.07.2018 do 15.07.2018 

 

Za týchto záväzných podmienok: 

 

1. žiadateľ je povinný urobiť všetky opatrenia na skrátenie termínu uzávierky, 

2. žiadateľ zabezpečí vyznačenie uzávierky dopravným značením a dopravnými 

zariadeniami podľa projektu organizácie dopravy (POD) prerokovaného v komisii pre 

určovanie dopravného značenia a dopravných zariadení zo dňa 26.06.2018 a následne 

určeného, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia, 

3. spoj pôvodnej a novej asfaltovej úpravy žiadame zarezať a zaliať asfaltovou zálievkou, 

4. zmeny v rozsahu a spôsobe uzávierky môže žiadateľ vykonať iba na základe povolenia 

cestného správneho orgánu, 

5. žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu neplnenia podmienok  

stanovených v tomto povolení a ktoré vzniknú z dôvodu tejto uzávierky, 

6. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu zmeniť, alebo 

doplniť stanovené podmienky, 

7. žiadateľ je povinný po ukončení uzávierky dať dopravné značenie do pôvodného stavu, 

alebo do stavu určeného schváleným POD, 

8. žiadateľ zabezpečí v nevyhnutných prípadoch právnickým osobám, fyzickým osobám 

a prevádzkam so sídlom v časti uzavretej komunikácie prístup, príjazd a taktiež prístup 

a príjazd návštevníkom prevádzok dotknutých uzávierkou podľa pokynov polície, 

9. žiadateľ zabezpečí informovanie verejnosti a taktiež informovanie právnických 

a fyzických osôb a jednotlivých prevádzok so sídlom v uzavretej komunikácii o tejto 

uzávierke minimálne 2 dni vopred prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov 

a formou letákov, 

10. žiadateľ zabezpečí v prípade potreby vjazd na uzavretú komunikáciu vozidlám 

záchrannej služby, hasičským vozidlám,  vozidlám polície a vozidlám OLO. 

 

 

Pred vydaním tohto povolenia bol na účet cestného správneho orgánu zaplatený správny 

poplatok 70,00 € podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov a podľa  Sadzobníka správnych poplatkov, položka č. 83 písm. e).  

 

 

 

 

 

 

 

v.r. 

                                                                                            JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor 
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Povolenie sa doručí: 

 

1.  Žiadateľ: CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, 

2.  Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy, okrsková stanica, 

3.  Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03  

     Bratislava, 

4.  Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave, 

5.  STELLA CENTRUM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ, Ružinovská 1, P.O.BOX 85,  

      820 09 Bratislava 29, 

6.  Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, P. O. BOX 93, Trnavská cesta 8/A, 

Bratislava, 

7.   Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, 

8.   Slovenský rozhlas – zelená vlna, 

9.   Magistrát hl. m. SR Bratislavy – oddelenie správy komunikácií, 

10. Magistrát hl. m. SR Bratislavy – oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou. 


