
HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 

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

 

MAGS ODP 54093/2022-384435     Bratislava dňa 08. 06. 2022 

Ev. č. U64/2022 

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 Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, Krajského 

dopravného inšpektorátu, Špitálska 14, 812 28 Bratislava č. KRPZ-BA-KDI3-1309-001/2022-

ZS zo dňa 17.05.2022 

p o v o ľ u j e 

podľa § 7 ods. 1 cestného zákona čiastočnú uzávierku miestnej cesty II. triedy Eisnerova 

v Bratislave, v úseku pripojenia účelovej cesty k čerpacej stanici a ulicou Pod Glavicou (časť 

ľavého vyraďovacieho jazdného pruhu vrátane priestoru v križovatke o veľkosti 13,7 m x 

3,10 m a v oblasti okolo deliaceho ostrovčeka),  

spoločnosti: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, IČO: 00 603 481 

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava,  

(ďalej len „správca“),  

kontaktná osoba: Lucia Koišová, tel. č.: 0910 926 867 

zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36 740 519 

(ďalej len „zhotoviteľ“),  

kontaktná osoba: Martin Zemánek tel. č.: 0903 370 969 

v termíne:  od 09. 06. 2022 do 26. 06. 2022  

z dôvodu:  odstavenia či pohybu strojov, mechanizmov  alebo uskladnenia materiálu 

pri revitalizácii deliaceho ostrovčeka, na základe oznámenia špeciálneho 

stavebného úradu pre miestne cesty I. a II. triedy k ohláseniu úprav 

a udržiavacích prác vydaného dňa 14.1.2022 pod č. MAGS ODP 

43642/2022/11277-2/Ma Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, 

 

za nasledujúcich podmienok: 

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

jeho skrátenie. 

2. Správca je povinný začať s prácami, ktorá bola dôvodom uzávierky, bezprostredne 

po vyznačení uzávierky na komunikácii. 

3. Správca a zhotoviteľ je povinný umožniť v prípade potreby vjazd na uzavretú 

komunikáciu vozidlám záchrannej služby, hasičským vozidlám,  vozidlám polície 

a vozidlám OLO a nevyhnutnej dopravnej obsluhe. 

4. Správca a zhotoviteľ je povinný vyznačiť uzávierku a práce vykonávať podľa projektu 

organizácie dopravy (ďalej len „POD“) schváleného cestným správnym orgánom, ktorý je 

uvedený ako určený v zápisnici z komisie pre určovanie dopravných značiek a 
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dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy č. 22/2022 zo dňa 6.6.2022 pod 

poradovým číslom 855.  

5. Súčasťou tohto povolenia je POD ako grafická príloha.  

6. Správca a zhotoviteľ je zodpovedný za dobrý technický stav použitých prenosných 

dopravných značiek a zariadení a je povinný kontrolovať denne ich správne osadenie.  

7. Správca a zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky a je 

povinný zaistiť bezpečnosť chodcov počas celej doby uzávierky, najmä ak sa jedná 

o práce vo vozovke, pri revitalizácii ostrovčeka v oblasti priechodu pre chodcov. 

8. Správca zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu neplnenia podmienok 

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

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

alebo do stavu aktuálne platného POD pre trvalé dopravné značenie.  

10. Zmeny v rozsahu a spôsobe uzávierky môže správca vykonať iba na základe povolenia 

cestného správneho orgánu. 

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

doplniť stanovené podmienky. 

12. Správca zabezpečí informovanie verejnosti o tejto uzávierke prostredníctvom 

masovokomunikačných prostriedkov. 

13. Správca je povinný bezodkladne pred reálnym termínom uzávierky túto skutočnosť aj 

s riadnym popisom uzávierky oznámiť e-mailom na adresu: rozkopávky@dpb.sk 

14. Správca zabezpečí oznámenie začatia a ukončenia uzávierky s jej popisom na emailovú 

adresu uzavierky@odoprave.info. 

 

 

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

neskorších predpisov je správca oslobodený od zaplatenia správneho poplatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.r. 

Ing. Marek Jašíček 

riaditeľ sekcie dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

Grafická príloha: POD 

 

Povolenie sa doručí: 

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

mailto:uzavierky@odoprave.info

