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Oddelenie dopravy  

Referát cestného správneho orgánu 

 

 

 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV 
 

 Tento sadzobník je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky č. 25/2016 a stanovuje sadzby správnych poplatkov uplatňované hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavou v rámci rozpätia daného položkami 82 až 85 

Sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) 

 

1. Položka 82 zákona o správnych poplatkoch 

 

1.1. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – prenosné 

reklamné zariadenia na chodníkoch pred  prevádzkou žiadateľa (stĺpy „A“ – čka 

a pod.) 

doba  do 7 dní do 14 dní do 30 dní do 6 mesiacov  do 12 mesiacov 

suma (€) 32,00  50,00  80,00  160,00   240,00 

 

1.2. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – propagačno – 

komerčné podujatia 

 

doba   do 2 hodín   do 1 dňa  do 2 dní         do 7 dní  do 14 dní 

suma (€)  50,00    80,00   150,00         200,00  300,00 

 

1.3. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – vystavovanie 

a predaj tovaru pred obchodom a stánkový a ambulantný predaj 

 

doba  do 7 dní do 30 dní do 6 mesiacov  do 12 mesiacov 

suma (€) 40,00  80,00  160,00   300,00  

 

1.4. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – informačné 

stánky občianskych združení, politických strán a rôznych orgánov a organizácií 

 

doba  do 1dňa do 2 dní  do 7 dní    nad 7 dní 

suma (€) 20,00  32,00   80,00     100,00  

 

1.5. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – nakrúcanie 

filmov, televíznych programov a prenosová technika (TV, R a pod.) 

 

doba  do 24 hodín  do 48 hodín    do 3 dní       do 7 dní  nad 7 dní 

suma (€) 80,00  120,00     200,00       300,00  400,00 

 

1.6. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – vonkajšie sedenie 

 

doba  do 30 dní  do 2 mesiacov do 3 mesiacov                   do 7 mesiacov 

suma (€) 80,00   160,00   240,00         400,00  
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1.7. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – predaj 

pri cintorínoch (Slávičie údolie, Martinský cintorín a pod.) 

 

a) fyzická osoba 

 

doba  do 14 dní   do 30 dní            do 6 mesiacov          do 12 mesiacov 

suma (€) 32,00   50,00             64,00            80,00 

 

        b) právnická osoba, fyzická osoba s oprávnením na podnikanie 

 

doba  do 14 dní do 30 dní           do 6 mesiacov        do 12 mesiacov 

suma (€) 80,00  120,00            200,00         300,00 

 

1.8. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – vjazd vozidiel 

na chodník 

 

a) fyzická osoba 

doba  do 24 hodín   do 7 dní            do 30 dní  

suma (€) 10,00     50,00  80,00   

 

 

        b) právnická osoba, fyzická osoba s oprávnením na podnikanie 

doba  do 24 hodín do 7 dní do 30 dní do 6 mesiacov  do 12 mesiacov 

suma (€) 20,00  30,00  100,00  150,00   300,00 

           (30,00)           (60,00)           (150,00)          (200,00)           (400,00) 

 

Poznámka: 

Sadzba poplatkov uvedená v zátvorkách sa použije pokiaľ je povolenie na zvláštne užívanie 

vydané ako prenosné bez uvedenia evidenčného čísla vozidla. 

 

1.9. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – rozkopávky 

 

Doba    do 14 dní do 21 dní do 30 dní do 2 mesiacov  nad 2 mesiace 

v rozsahu (m2) 

a)  0-10 m2 

suma (€)    80,00  100,00   120,00  -   -  

b) 11-20 m2 

suma (€)   100,00 120,00  160,00   200,00            -   

c) 21-30 m2 

suma (€)   120,00 160,00  200,00   240,00   - 

d) 31-50 m2 

suma (€)   160,00 200,00  240,00   280,00        320,00  

d) > 50 m2 

suma (€)   200,00 240,00  280,00  350,00         400,00 

e) podvrt 

suma (€)   80,00  -  -  -   -  

 

 

Poznámka: 

Pri rozkopávkach, ktorých povolenie žiadajú fyzické osoby na účely nesúvisiace s podnikaním 

alebo živnostenskou činnosťou možno v odôvodnených prípadoch (napr. žiadateľ je dôchodca) 

správne poplatky uvedené pre rozsah rozkopávok 0-20 m2 znížiť na polovicu. 
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1.10. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – umiestnenie 

kontajnerov a pristavenie vozidla alebo strojného zariadenia na výkon stavebných prác 

 

doba             do 1dňa         do 7 dní         do 14 dní             do 30 dní                  nad 30 dní 

suma (€)         40,00           80,00          100,00                 200,00                      400,00 

 

1.11. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií I. alebo II. triedy – lešenia 

a zariadenia stavenísk 

 

doba      do 2 dní    do 7 dní    do 30 dní    do 6 mesiacov    do 9 mesiacov    do 12 mesiacov 

suma (€)   30,00        60,00       80,00           200,00                300,00                400,00 

 

2. Položka 83 e) zákona o správnych poplatkoch 

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií I. a II. triedy    70,00 € 

 

3. Položka 83 f) zákona o správnych poplatkoch 

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií I. a II. triedy  

  40,00 € 

 

4. Položka 84 b) zákona o správnych poplatkoch 

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu I. a II. triedy   40,00 € 

 

5. Položka 85 c) zákona o správnych poplatkoch 

Povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie I. a II. triedy na susedné nehnuteľnosti 

  30,00 € 

 

6. Položka 85 d) zákona o správnych poplatkoch 

Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s miestnou komunikáciou I. a II. 

triedy              75,00 € 

Týmto sadzobníkom nie je dotknuté oprávnenie cestného správneho orgánu zvýšiť alebo znížiť, 

prípadne odpustiť správny poplatok, tak ako to vyplýva zo zákona o správnych poplatkoch a to: 

 

Položka 82 

Na základe splnomocnenia 1. znížiť 

    2. odpustiť 

    3. v závislosti od rozsahu a doby zvýšiť na päťnásobok, t.j. 400,00 € 

 Položka 84 

Na základe splnomocnenia 1. znížiť 

    2. odpustiť 

Na základe poznámky 3. nevybrať pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky 

    alebo ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie 

4. nevybrať, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými 

    investíciami 

 

Položka 85 

Na základe splnomocnenia 1. zvýšiť na päťnásobok t.j. 85c) 150,00 € 

        85d) 375,00 € 

    2. znížiť 

    3. odpustiť 

 

Na základe poznámky 3. nevybrať pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky 

    alebo ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie 

 


