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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 komunikácie a záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, podľa § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky FMD č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,  na základe žiadosti zo dňa 31.10.2018, 

žiadateľovi: PUNKT o.z., Povraznícka 5, 811 05  Bratislava 

zodpovedný pracovník: Mgr. Art. Barbara Zavarská, ArtD,  č.t.  0915 756 521 

 

 p  o  v  o  ľ  u  j  e    
 

úplnú uzávierku miestnej komunikácie II. triedy Nám. SNP (v úseku Uršulínskej ulice po 

Kamenné nám.)v mestskej časť Bratislava Staré Mesto, z dôvodu konania kultúrneho   

podujatia „Vianočný Dobrý trh v Starej tržnici a SNP“  

 

 

v termíne:  od 15.12.2018  (sobota)  od  16,00 hod.  (pre automobilovú dopravu) 

                    do 16.12.2018 (nedeľa)  od  00,00 hod. do 23,00 hod.  (aj pre MHD) 

 

 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 

určenými príslušným cestným správnym orgánom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto 

povolenia 

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

cestného správneho orgánu 

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

stanovených v tomto povolení a ktoré vzniknú z dôvodu tejto uzávierky 

5. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu zmeniť alebo doplniť 

stanovené podmienky 

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

alebo do stavu určeného POD 

7.   obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením podľa POD  

8.   žiadateľ zabezpečí informovanie verejnosti o tejto uzávierke prostredníctvom  
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     masovokomunikačných prostriedkov 

9. žiadateľ zabezpečí v prípade potreby vjazd na uzavretú komunikáciu vozidlám záchrannej 

služby, hasičským vozidlám,  vozidlám polície a vozidlám OLO a nevyhnutnej dopravnej 

obsluhy 

 
 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor 

 

 

 

 

                                                                                         za Ing. Rastislav Gombala 

v.z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolenie sa doručí: 

 

Povolenie sa doručí: 

1.   Žiadateľ:  PUNKT o.z., Povraznícka 5, 811 05  Bratislava 

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

3.    Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6,  

811 07  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 marketingu a vzťahov s verejnosťou 


