
HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 

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

 

MAGS ODP 53327/2022-388823                          Bratislava dňa 13.06.2022 

ev. č.: U59/2022 

 

 

 

P O V O L E N I E 

 

 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný cestný správny orgán 

(ďalej len „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 pozemnej komunikácie zo dňa 

27.05.2022 a záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, 

Krajského dopravného inšpektorátu, Špitálska 14, 812 28 Bratislava č. KRPZ-BA-KDI3-

1260-001/2022-ZS zo dňa 17.05.2022 a podľa žiadosti zo dňa 18.05.2022 

 

 

 

p  o  v  o  ľ  u  j  e 

 

 

 

podľa § 7 ods. (1) cestného zákona úplnú uzávierku miestnej cesty II. triedy Košická ul. 

(jazdný pás o dĺžke cca 100 m, v úseku od Dulového námestia po nový vjazd/výjazd do/z 

areálu BCT pri stavbe; pravá strana ulice v smere k Mlynským nivám) 

a čiastočnú uzávierku miestnej cesty II. triedy Košická ul. (presmerovanie dopravy  

na obojsmernú premávku o dĺžke cca 100 m; pravá strana ulice v úseku ulíc Oravská po 

Dulovo námestie, v smere na Miletičovu ul. a časť ľavého jazdného pruhu o dĺžke cca 20 

m v križovatke s Dulovým námestím, v smere na Miletičovu ul.) v Bratislave (podľa 

priloženého situačného nákresu/projektu organizácie dopravy), 

 

zhotoviteľovi: YIT Slovakia, a.s., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, IČO:  

                        35 718 625, kontaktná osoba: Peter Šopor, tel. č: 0902 533 796 (ďalej   

                        len „zhotoviteľ“)  

 

v zastúpení: Ing. Peter Plunár – PPP, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO:  

                     50 415 352 (na základe splnomocnenia zo dňa 19.01.2022), kontaktná osoba:  

                     Alena Plunárová, 0918 480 426  

  

   

v termíne:  od 25.06.2022 do 26.06.2022  

 

z dôvodu: úplného a čiastočného uzatvorenia časti miestnej cesty za účelom demontáže  

                  vežového žeriava v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové  

                  domy“ a so stavbou “Pamiatková obnova budovy Pradiareň BCT“, povolenej  
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                  rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava  

                  č. SU/CS 8832/2020/8/KIL-119 zo dňa 31.07.2020, ktoré nadobudlo  

                  právoplatnosť dňa 3.9.2020 a rozhodnutím č. SU/CS 9100/2018/16/ZST-93 zo dňa  

                  02.07.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.08.2018, 

 

podľa týchto podmienok: 

 

1. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne pred reálnym termínom túto skutočnosť aj 

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

2. Zhotoviteľ je povinný  urobiť všetky opatrenia na skrátenie termínu uzávierky. 

3. Zodpovedný pracovník za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky: Peter 

Šopor, tel. č.: 0903 533 796.  

4. Zhotoviteľa je povinný nahlásiť zodpovednú osobu za osadenie dopravného značenia   

najneskôr 7 dní vopred pred začatím prác Krajskému dopravnému inšpektorátu 

v Bratislave. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí vyznačenie uzávierky dopravným značením a dopravnými 

zariadeniami podľa projektu organizácie dopravy (ďalej len „POD“) prerokovaného  

dňa 31.05.2022 v Komisii na prerokovanie návrhov použitia dopravného značenia 

a dopravných zariadení, ktorý bol následne určený (a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 

tohto povolenia) v zápisnici č. 21, bod. č. 803.  

6. Zhotoviteľ je zodpovedný za dobrý technický stav použitých prenosných dopravných 

značiek počas uzávierky. 

7. Zhotoviteľ je povinný vykonávať kontrolu  osadenia prenosných dopravných značiek 

podľa prerokovaného POD minimálne 1 x za deň.  

8. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť chodcov počas celej doby uzávierky 

podľa projektu organizácie dopravy (POD)  s vyznačením obchádzkovej trasy 

pre chodcov, s umiestnením  informačnej tabule pri dopravnej značke č. 233-60 

(„zákaz chodcom“) s informáciou doby trvania obmedzenia na začiatku a na 

konci obmedzenia. 

9. Zmeny v rozsahu a spôsobe uzávierky môže spoločnosť vykonať iba na základe 

povolenia cestného správneho orgánu. 

10. Zhotoviteľ je povinný oznámiť začatie a  ukončenie uzávierky s jej popisom   

na mailovú adresu: uzavierky@odoprave.info. 

11. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu neplnenia 

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

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

doplniť stanovené podmienky. 

13. Zhotoviteľ je povinný po ukončení uzávierky dať dopravné značenie do pôvodného 

stavu, alebo do stavu určeného POD. 

14. Obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením podľa POD. 

15. Po ukončení uzávierky je zhotoviteľ povinný do 2 dní odovzdať zápisnične dotknutú 

časť miestnej cesty správcovi komunikácií (oddelenie správy komunikácií Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy,  tel. č.: 59 356 774, spravakomunikacii@bratislava.sk). 

16. Zhotoviteľ je povinný v mieste prerušenia vodorovného dopravného značenia v mieste 

zvláštneho užívania na vozovke, alebo poškodenia zvislého dopravného značenia, 

doplniť ho a uviesť ho do pôvodného stavu alebo do stavu po dohode so správcom 

dopravného značenia. 

17. Po ukončení rozkopávky s uvedením dopravného značenia do pôvodného stavu, vyzve 

zhotoviteľ správcu dopravného značenia k prevzatiu dopravného značenia  

do správy hlavného mesta (tel. č.: 59 356 765, spravakomunikacii@bratislava.sk). 

mailto:rozkopavky@dpb.sk
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18. Vydaným povolením nie je dotknuté právo povoľujúceho orgánu v prípade 

všeobecného (verejného) záujmu zmeniť podmienky zvláštneho užívania miestnej 

cesty alebo povolenie zrušiť. 

19. Zhotoviteľ zabezpečí informovanie verejnosti o tejto uzávierke prostredníctvom 

masovokomunikačných prostriedkov. 

20. Zhotoviteľ zabezpečí informovanie obyvateľov, organizáciám a firmám dotknutých 

uzávierkou, formou letákov do schránok alebo vyvesením oznamu. 

21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v prípade potreby vjazd na uzavretú komunikáciu 

vozidlám záchrannej služby, hasičským vozidlám,  vozidlám polície a vozidlám OLO. 

    

      Na účet Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava v Československej obchodnej 

banke, a. s. č. IBAN: SK7275000000000025827813, VS: 222 133 1277  bol zaplatený 

správny poplatok 70,00 eur dňa 01.06.2022, podľa položky č. 83 písm. e) Sadzobníka 

správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov,  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                v. r. 

Ing. Marek Jašíček 

riaditeľ sekcie dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Okótovaný situačný nákres  

 

 

Povolenie sa doručí: 

Peter Plunár – PPP, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, splnomocnený zástupca  

zhotoviteľa 

 

 

 

Vybavuje: Iveta Illová, tel. č.: 59 356 221 


