
Postup pre určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení 

 

V súvislosti s určením použitia dopravných značiek a dopravných zariadení je potrebné 
vykonať nasledovné kroky: 

- vyplniť žiadosť (formulár D18) o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy a na účelových komunikáciách (voľne 
dostupná online na 

https://esluzby.bratislava.sk/page/cestny-spravny-organ-1 
- s min. 4 kópiami návrhu projektu organizácie dopravy a vyplnenou žiadosťou D18 je 

potrebné prísť osobne do operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a 
dopravných zariadení (koná sa každý utorok od 08.30 do 11.00 v Primaciálnom paláci 
v miestnosti č. 107, 19 alebo 41), kde budú prerokované - na komisii žiadateľ obdrží 
záväzné stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v 
BA k navrhovanej zmene organizácie dopravy a zároveň obdrží pečiatku 
"PREROKOVANÉ" od zodpovedných pracovníkov Magistrátu 

- predložiť stanovisko správcu pozemných komunikácií, na ktorých je navrhnutá 
zmena organizácie dopravy (pozn. stanovisko správcu na miestnych komunikáciách 
I. a II. triedy získa žiadateľ priamo v operatívnej komisii) 

- následne predmetný prerokovaný projekt podá spolu so záväzným stanoviskom 
Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v BA a stanoviskom 
správcu pozemnej komunikácie  na podateľňu spolu s vypísanou žiadosťou D18 

- po spracovaní žiadosti a materiálu zodpovednými pracovníkmi je do 30 dní vydané 
určenie (resp. neurčenie v prípade neschválenia návrhu) použitia dopravných značiek 
a dopravných zariadení, ktoré je zaslané žiadateľovi poštou, avšak je dostupné aj 
online na: https://www.bratislava.sk/sk/cestny-spravny-organ - Zápisnice 
z operatívnych komisií - až platné určenie použitia DZ dovoľuje žiadateľovi 
umiestniť dopravné značky a dopravné zariadenia 

- prerokovaný projekt a vydané určenie stráca platnosť, pokiaľ sa 
umiestnenie/vyznačenie dopravných značiek a dopravných zariadení nezrealizuje 
v plnom rozsahu do 30 dní odo dňa doručenia tohto určenia žiadateľovi. Uvedené 
neplatí pre projekty organizácie dopravy dočasných dopravných značiek 
a dopravných zariadení. Žiadateľ je povinný po ukončení platnosti určenia uviesť 
dopravné značky a dopravné zariadenia do pôvodného stavu. Cestný správny orgán 
si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu určenie zmeniť, doplniť alebo 
zrušiť. 

Upozorňujeme Vás, že Magistrát si vyhradzuje právo požadovať aj ďalšie doklady podľa 
povahy veci. 
 
 
 
 
 
 



Prílohy k žiadosti D18,  
ktoré sa  po prerokovaní POD v komisii podávajú spolu so žiadosťou 
D18 do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

1. Projekt organizácie dopravy (POD) – 1x 

 

2. Záväzné stanovisko KDI KR PZ v Ba 

 

3. Stanovisko správcu pozemnej komunikácie – KU KAŽDEJ 

miestnej alebo účelovej komunikácii, na ktorej sa v POD 

umiestňujú DZ,  

ak je žiadateľ zároveň vlastník aj správca komunikácie, 
stanovisko správcu vydá sám sebe (napr.: „subjekt XY ako 
správca komunikácie súhlasí s predloženým POD“) 
 

4. pre DZ ku stavbe (ku kolaudácii) alebo počas realizácie stavby 

priloží žiadateľ právoplatné stavebné povolenie (resp. ohlásenie 

drobnej stavby/ stavebných úprav) 

 

5. ak sa DZ umiestňujú na komunikáciách s premávkou MHD, 

žiadateľ si nechá v komisii na POD vyznačiť stanovisko 

Dopravného podniku Bratislava, a.s. k navrhovaným DZ 

 

6. Cestný správny orgán je oprávnený v prípadoch kde nie je 

zrejmé vlastníctvo a správcovstvo pozemnej komunikácie žiadať 

doklady preukazujúce vlastníctvo pozemnej komunikácie 

a výkon správy nad pozemnou komunikáciou (kolaudačné 

rozhodnutie, zmluvy preukazujúce nadobudnutie komunikácie 

alebo spevnenej plochy) 

 

7. v prípade zastupovania oprávneného žiadateľa, splnomocnený 

žiadateľ priloží k žiadosti plnomocenstvo, resp. objednávku 

alebo zmluvu na základe ktorej žiada o zmenu DZ 


