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MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
Primaciálne námestie 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava, www.bratislava.sk 

 

Meno a priezvisko, obchodné meno: *       

IČO:       DIČ:       IČ DPH:       

Sídlo, alebo adresa  a PSČ:       

      

Telefón:       Fax:       E-mail:       
 
 
 

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie I. a II. triedy  
na území hlavného mesta SR Bratislavy – rozkopávkových prác 

 
 

ulica:       pred domom č.:       

z dôvodu:       

      

v čase (dátum) od:       do:       

zhotoviteľ:       

celková užívaná plocha:       m2 
 

 vozovka chodník iné 

šírka [m] 
dĺžka [m] 

výmera [m2] 

druh 
úpravy 

šírka [m] 
dĺžka [m] 

výmera [m2] 

druh 
úpravy 

šírka [m] 
dĺžka [m] 

výmera [m2] 

druh 
úpravy 

                  

                  ro
zk

op
áv

ka
 

      

      

      

      

      

      

    šírka [m],          dĺžka [m],     výmera[m2]     šírka [m],         dĺžka [m],     výmera [m2]     šírka [m],          dĺžka [m],       výmera [m2] 

vý
ko

p
o

k 

                                                      

 
 

Za rozkopávku bude zodpovedný 
 

zhotoviteľ stavebný dozor investora 

Meno a priezvisko             

Zamestnávateľ             

č. tel. (prac.)             

 
* vyplniť meno a priezvisko pre fyzické osoby, obchodné meno pre právnické osoby 



 

 2 

 
Prílohy: 
 

• situácia širších vzťahov, 
• situačný nákres s okótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka  

(na mapovom podklade v mierke 1 : 200 s rozčlenením na rozkopávku a umiestnenie výkopku, 
strojov a zariadení), 

• stavebné povolenie, 
• harmonogram prác, 
• stanovisko správcu pozemnej komunikácie – oddelenie cestného hospodárstva magistrátu, 
• zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inž.sietí (telekomunikačné káble, 

elektrické káble, verejné osvetlenie, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod, káble svetelnej 
signalizácie v blízkosti križovatiek, káble ŽSR v blízkosti železničných tratí, káble dopravného 
podniku v blízkosti električkových a trolejbusových tratí a ďalšie), 

• určenie použitia dopravného značenia  a dopravných zariadení podľa projektu organizácie dopravy 
prerokovaného v operatívnej komisii pri oddelení prevádzky dopravy magistrátu, ktorá zasadá 
každý utorok od 8.30 do 11.00 h v Primaciálnom paláci, Primaciálne námestie 2, I. poschodie,  

      č. dv. 107. 
 
 
 
 

Kde:             

Dňa:             

      meno a priezvisko (paličkovým písmom) 
  pečiatka a podpis žiadateľa 

 

 


