
HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 

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

č. MAGS OD 61899/2020-451306 

č. evid.: 25/U/2020 

Bratislava, dňa 26.10.2020 

P O V O L E N I E 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, 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 záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti 

podľa osobitných predpisov podľa § 7 ods. (1) cestného zákona a podľa § 10 vyhlášky 

Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) a na základe žiadosti zo dňa 16.10.2020  

p o v o ľ u j e 

čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie II. triedy Bratislavská v Bratislave 

v termíne od 27.10.2020 do 15.11.2020 

z dôvodu opravy poškodeného krytu vozovky celom profile vozovky, s opravovanou plochou 

cca 4750 m2, v celkovej dĺžke cca 262 m pozdĺž Hodonínskej cesty, a iných udržiavacích prác 

žiadateľovi ako správcovi uvedenej miestnej komunikácie, ktorým je 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

IČO: 603 481 (ďalej iba „žiadateľ“). 

Zodpovedná osoba: Pavol Šikyňa, tel. č. 0903 370 969, Hochtief SK, s.r.o. 

Projekt organizácie dopravy je rozčlenený na 3. etapy, v ktorých je opravovaný úsek ulice 

zjednosmernený smerom od kruhového objazdu po opätovné napojenie na Hodonínsku 

v smere do Lamača. Z odbočky k Markíze je možné iba pravé pripojenie na  

Bratislavskú v smere do Lamača. 

I. etapa: výmena krytu vozovky v celej dĺžke jazdného pruhu cca 262 m – uzávierka je na 

vozovke, v protismere obojsmernej komunikácie od kruhového objazdu po opätovné 

napojenie na Hodonínsku v smere do Lamača;  

II. etapa: výmena krytu vozovky v smere zjednosmernenia – uzávierka je na vozovke od 

polovice križovatky s pozemnou komunikáciou vedúcou k Markíze po Hodonínsku v smere 

do Lamača;  

III. etapa: výmena krytu vozovky v smere zjednosmernenia – uzávierka je na vozovke od 

kruhového objazdu po polovicu  križovatky s pozemnou komunikáciou vedúcou k Markíze; 

v tejto časti je úsek od Hodonínskej po odbočku k Markíze už obojsmerný; 
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Povolenie sa vydáva za týchto záväzných podmienok: 

1. Žiadateľ je povinný dodržať termín uzávierky, prípadne vykonať všetky opatrenia 

na skrátenie termínu uzávierky. 

2. Žiadateľ je povinný začať s prácou, ktorá bola dôvodom uzávierky bezprostredne 

po uzavretí komunikácií. 

3. Žiadateľ zabezpečí vyznačenie uzávierky v zmysle prerokovaného projektu organizácie 

dopravy (ďalej len „POD“) v komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných 

zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy č. 38/2020 pod poradovým číslom 1580, ktorý 

je v zápisnici z komisie uvedený ako určený dňa 19.10.2020. Dopravné značky 

a zariadenia sa budú udržiavať v dobrom technickom stave. 

4. Žiadateľ svojou činnosťou nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, bude práce 

vykonávať v zmysle POD a bude včas konzultovať zmeny a obmedzenia s Dopravným 

podnikom, a.s.. 

5. Žiadateľ zabezpečí oznámenie začatia a ukončenia uzávierky s jej popisom na emailovú 

adresu uzavierky@odoprave.info. 

6. Zmeny v rozsahu a spôsobe uzávierky môže žiadateľ vykonať iba na základe povolenia 

cestného správneho orgánu. 

7. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu neplnenia podmienok 

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

8. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu zmeniť alebo 

doplniť stanovené podmienky. 

9. Žiadateľ je povinný po ukončení uzávierky dať dopravné značenie do pôvodného stavu 

alebo do stavu určeného prerokovaným POD. 

10. Žiadateľ zabezpečí informovanie verejnosti o tejto uzávierke prostredníctvom 

masovokomunikačných prostriedkov. 

 

Podľa § 4 ods. (1) písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od zaplatenia správneho poplatku. 

 

 

 

 

 

v.r. 

                         Ing. arch. Matúš Vallo 

                          primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Mgr. Peter Bánovec 

 

 

 

 

mailto:uzavierky@odoprave.info
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Povolenie sa doručí: 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

2. Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy, Gunduličova 10, 811 07 Bratislava 1 

3. Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ Bratislava 

4. KRHaZZv Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1 

5. STELLA CENTRUM dopravných informácií, Ružinovská 1, P.O.BOX 85, 820 02 BA 29 

6. Operačné stredisko ZZS SR, P.O.BOX 93, Trnavská cesta 8/A, 82108 Bratislava 2 

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

8. Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava 

9. Slovenský rozhlas – Zelená vlna, Mýtna 1, P.O.BOX 55, 817 55 Bratislava 15 

10. Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie MK a VV, OSK, dispečing 


