
HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814  99 Bratislava 1

č.; MAGS OD 60601/2021-434213 
evid. č.; 30/U/2021/IL 
Bratislava dňa 09.09.2021

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 (ďalej len „cestný zákon“) 
v znení neskorších predpisov 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 vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa § 7 cestného zákona a § 10 
vyhlášky č.. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na základe žiadosti zo dňa 
27.08.2021

p o v o ľ u j e

úplnú uzávierku miestnej cesty II. triedy Páričkova ul. (časť ulice Páričkova v úseku 
od ulice Svätoplukova po ulicu Niťová o dĺžke 120 m)
a čiastočnú uzávierku miestnej cesty II. triedy Svätoplukova ul. (pravý jazdný pruh, 
v križovatke Svätoplukova _  Páričkova o dĺžke cca 40 m) v Bratislave, v mestskej časti 
Ružinov

žiadateľovi: Mestská časť Bratislava -  Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155

- v termíne: od 09.09.2021 (štvrtok) do 12.09.2021 (nedeľa) od 16:00 h 22:00 h
- za účelom; konania kultúrno - spoločenského podujatia -  koncert „SYMFÓNIA 

UMENIA — 30 rokov Ružinova“.

Za týchto záväzných podmienok:
1. Žiadateľ je povinný urobiť všetky opatrenia na skrátenie termínu uzávierky.
2. Žiadateľ je povinný bezodkladne pred reálnym termínom túto skutočnosť aj 

s riadnym popisom uzávierky oznámiť e-mailom na adresu: rozkopavky@dpb.sk.
3. Žiadateľ je povinný urobiť všetky opatrenia na skrátenie termínu uzávierky.
4. Zodpovedný pracovník žiadateľa za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky: : 

Ing. Marián Horváth, tel. č.: 0902 560 104.
5. Žiadateľ zabezpečí vyznačenie uzávierky dopravným značením a dopravnými 

zariadeniami podľa projektu organizácie dopravy (ďalej len „POD“) prerokovaného 
dňa 09.09.2021 v Komisii na prerokovanie návrhov použitia dopravného značenia

mailto:rozkopavky@dpb.sk


a dopravných zariadení a ktorý bol následne určený (a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto povolenia)- zápisnica č. 36, por. č.: 1292.

6. Počas uzávierky premávka MHD na linke č, 50 nesmie byť prerušená podľa POD.
7. Žiadateľ je zodpovedný za dobrý technický stav použitých prenosných dopravných 

značiek počas uzávierky.
8. Žiadateľ je povinný vykonávať kontrolu osadenia prenosných dopravných značiek podľa 

prerokovaného POD minimálne 1 x za deň.
9. Zmeny v rozsahu a spôsobe uzávierky môže žiadateľ vykonať iba na základe povolenia 

cestného správneho orgánu.
10. Žiadateľ je povinný v častiach uzávierky, ktoré nie sú na pozemkoch a stavbách 

v majetku a v správe hlavného mesta, vyžiadať si súhlas vlastníka a správcu týchto 
pozemkov a stavieb.

11. Žiadateľ je povinný oznámiť začatie a ukončenie uzávierkv s jej popisom na mailovú 
adresu: uzavierkv@odoprave.info.

12. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu neplnenia podmienok 
stanovených v tomto povolení a ktoré vzniknú z dôvodu tejto uzávierky.

13. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu zmeniť alebo 
doplniť stanovené podmienky.

14. Žiadateľ je povinný po ukončení uzávierky dať dopravné značenie do pôvodného stavu, 
alebo do stavu určeného POD.

15. Obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením podľa POD.
16. Po ukončení uzávierky je žiadateľ povinný do 2 dní odovzdať zápisnične dotknutú časť 

miestnej komunikácie správcovi komunikácie (oddelenie správy komunikácií Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy, tel. č.: 59 356 774, spravakomunikacii@bratislava.sk).

17. Žiadateľ zabezpečí informovanie verejnosti o tejto uzávierke prostredníctvom 
masovokomunikačných prostriedkov.

18. Žiadateľ zabezpečí informovanie obyvateľov, organizáciám a firmám dotknutých 
uzávierkou, formou letákov do schránok alebo vyvesením oznamu.

19. Žiadateľ je povinný zabezpečiť v prípade potreby vjazd na uzavretú komunikáciu 
vozidlám záchrannej služby, hasičským vozidlám, vozidlám polície a vozidlám OLO

Podľa § 4 ods. (1) písm. a) zákona Slovenskej Národnej rady Slovenskej republiky č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ od týchto 
poplatkov oslobodený.

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor
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za Ing. Marek Jašíček 
riaditeľ sekcie dopravy
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Povolenie sa doručí: 
žiadateľovi:

1. Mestská časť Bratislava -  Mierová 21, 827 05 Bratislava
dotknutým orgánom:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií 
spravakomunikacii@bratislava.sk

2. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru. Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave 
druba@minv.sk

na vedomie;
1. Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy info@mp.bratislava.sk
2. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave, Radlinského 6, 81107 Bratislava 

sekretariat.bl@minv.sk
3. STELLA CENTRUM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ, Ružinovská I, P.O.BOX 85,
4. 820 09 Bratislava 29 my@stellacentrum.sk
5. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, P. O. BOX 93, Trnavská cesta 8/A, 

Bratislava podatelna@155.sk
6. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
7. S lovenský rozhlas -  zelená vlna@rozhlas. sk
8. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie komunikácie a marketingu press@bratislava.sk
9. Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava cp@slovaklines.sk
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