
HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 

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

č. MAGS OD 62733/2020-459970 

č. evid.: 27/U/2020 

Bratislava, dňa 12.11.2020 

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 3.11.2020 podanej žiadateľom, 

ktorým je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 

Bratislava, IČO: 00 603 481, 

p o v o ľ u j e   z m e n u    

vydaného povolenia č. MAGS OD 61899/2020-451306 zo dňa 26.10.2020 na čiastočnú 

uzávierku miestnej komunikácie II. triedy Bratislavská v Bratislave, v dôsledku 

oneskoreného nástupu dodávateľa na práce vykonávané v povolenej uzávierke, pôvodne 

v termíne od 27.10.2020 do 

z: 15.11.2020 

na: 15.12.2020 

a bodu č. 3 uvedeného v záväzných podmienkach, za ktorých sa pôvodné povolenie vydávalo:  

z:  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. 

 

na: 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. 41/2020 pod poradovým 

číslom 1663, ktorý je v zápisnici z komisie uvedený ako určený dňa 9.11.2020. 

Dopravné značky a zariadenia sa budú udržiavať v dobrom technickom stave. 

Ostatné podmienky uvedené v pôvodnom povolení ostávajú v platnosti. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, OSČ 


