VZORY - MK

VZOR č. 1
_________________________________________________________________________
( adresa žiadateľa )
V .......................dňa........................

Obec
...........................................
Vec: Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie.
V zmysle § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon )
v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) žiadame o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie miestnej komunikácie ul............................................. pred domom č....................
v obci ...........................................................
Zvláštnym užívaním bude kríženie MK pretláčaním*- prekopaním* v hĺbke min. 1,2
m pod niveletou vozovky za účelom uloženia vodovodu*, plynovodu*,
telekomunikačného kábla*, elektrického kábla*, kanalizácie*.
Práce budú vykonané v čase od ................................. do ........................................
Zo strany žiadateľa je za vykonanie prác zodpovedný:
(uviesť meno, priezvisko, funkciu a telefonne číslo na pracovisko)
Stavebné práce pri krížení miestnej komunikácie bude vykonávať:
( uvieť presný názov dodávateľa, meno a priezvisko zodpovedného pracovníka a jeho číslo
telefónu na pracovisko)
Odôvodnenie žiadosti:

.......................................
pečiatka – podpis
*uviesť skutočný spôsob kríženia
** uviesť druh inž. siete
- v prípade rozkopávky – návrh riešenia dopravy a písomný záväzok (vyhl.č.
35/1984 Zb.)

VZOR č. 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
( presná adresa organizácie – občana )
č.j. ...........

V ............. dňa ...........

Obec
...........................

Vec: Písomný záväzok
Naša organizácia sa týmto v zmysle § 20 odst. 6 vyhl.
čís. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách
z a v ä z u j e, že po dobu 24 mesiacov od
ukončenia prekopávky miestnej komunikácie na
Ul. ...........................

pred domom č................

bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstránenie závad,
ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev
vozovky, alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné
škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
Súčasne sa zaväzuje, že po uplynutí dohodnutého času
( 24 mesiacov ) uhradí náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu
miesta narušeného prekopaním.

–––––––––––––––––––––––––––––
( meno a podpis štatutárneho
zástupcu organizácie )

O B E C .......................................................................... VZOR č. 3
číslo:

dňa ..........................

ROZHODNUTIE
Starosta Obce ............................... ako orgán príslušný podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2, § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 2 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť .................................................... zn.
...................... zo dňa ........................., doloženú situáciu a po dohode s OR PZ – ODI Trnava

povoľuje
zvláštne užívanie, ktorým je uloženie ......................................... do telesa MK na ul. .........................., pred
domom č. ............. v Obci .......................... za týchto podmienok:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Kríženie s MK bude urobené v dobe od ................................. do .................................. v hĺbke
.................... pod niveletou vozovky pretláčaním. Vzdialenosť montážnej jamy musí byť min. 1,0
m od asfaltového okraja vozovky.
Za práce na krížení MK je zo strany žiadateľa zodpovedný: .........................................., č. t.
........................................... . Stavebné práce bude vykonávať:................................ č. t.
...........................................,
Vedenie bude pod telesom MK, uložené v chránidle, ktorá musí presahovať za vonkajšiu hranu
telesa MK min. 60 cm. Realizovaním pretláčania chránidla nesmie byť narušený – deformovaný
kryt vozovky, jej priečny a pozdĺžny sklon.
V prípade obmedzenia dopravy žiadateľ označí pracovisko prenosnými dopravnými značkami podľa
zákona číslo 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhl. číslo 225/2004 Z. z., na použitie
ktorých musí byť vydané určenie Obcou ................................. Tieto značky musia byť po skončení
prác odstránené.
Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na vozovku a teleso MK. Prípadné poškodenie krajnice,
priekopy, svahu a iných súčastí MK musí byť uvedené do pôvodného stavu.
Realizácia prác sa povoľuje za dozoru Obce ........................................,
Žiadateľ je povinný do 7 dní po ukončení prác na pretláčaní odovzdať MK v mieste pretláčania Obci
................................... .
Ak si to vyžiada verejný záujem, povoľujúci orgán si vyhradzuje právo toto rozhodnutie doplniť,
rozšíriť, prípadne aj zrušiť, čím investorovi nevzniká nárok na uplatnenie a náhradu vzniknutých
nákladov.

Odôvodnenie:
(Sem obec napíše odôvodnenie podľa dôvodov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia, resp.
odôvodní svoje rozhodnutie).

-2Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky č. 82 Sadzobníka tvoriaceho
prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške ....................
Sk ( slovom: ..........................), ktorý bol zaplatený ................... ( sem obec napíše, ako bol správny poplatok
zaplatený )
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na
Obec ................. podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

okrúhla pečiatka
so štátnym znakom

Rozhodnutie dostanú:
1. žiadateľ
2. dodávateľ
3. OR PZ – ODI Trnava

––––––––––––––––––––
starosta obce

O B E C ....................................................................... VZOR č. 4
číslo:

dňa ..........................

ROZHODNUTIE
Starosta Obce ............................... ako orgán príslušný podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2, § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 2 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť .................................................... zn.
...................... zo dňa ........................., doloženú situáciu a po dohode s OR PZ – ODI Trnava

povoľuje
zvláštne užívanie, ktorým je uloženie .................................. do telesa miestnej komunikácie na ul.
....................... pred domom č. .............. za týchto podmienok:
Kríženie s MK bude urobené v dobe od ................. do ................. v hĺbke ............. pod niveletou
vozovky prekopaním.
2. Za práce na krížení MK je zo strany žiadateľa zodpovedný: ..........................................,
stavebné práce bude vykonávať: ......................................................................................
3. Pracovisko označí žiadateľ predpísanými dopravnými značkami a zariadeniami podľa zákona č.
315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 225/2004 Z. z.. Prenosné dopravné
značky musia byť ihneď po skončení prác odstránené a musí byť obnovené trvalé značenie.
4. Vykopaná zemina musí byť odvážaná na skládku a ryhu je potrebné zabezpečiť drevenými, resp.
inými zábranami, ktoré musia byť za zníženej viditeľnosti opatrené červeným svetlom. Poškodené
krajnice, priekopy, svahy a iné súčasti MK musia byť uvedené do pôvodného stavu.
5. Realizácia prác sa povoľuje za dozoru Obce ....................... p. .................................. .
6. Žiadateľ je povinný do 7 dní po ukončení prác na rozkopávke upravenú MK odovzdať Obci
............................. .
7. Povrch vozovky zarezať pílou. Zásyp ryhy vykonať štrkopieskom po vrstvách so zhutňovaním.
(obec ďalej v tomto bode uvedie hrúbky jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky – betón, asfalt,
ktoré sa položia na štrkovo-pieskový zásyp. Tieto vrstvy uvádzať podľa jestvujúcej konštrukcie
vozovky),
8. Podľa písomného záväzku zo dňa ........................... bude žiadateľ počas 24 mesiacov priebežne
a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky, alebo poklesu výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré
vznikli v dôsledku týchto závad. Prípadné škody spôsobené tretím osobám uhradí žiadateľ. Súčasne
sa zaväzuje, že po uplynutí dohodnutého času uhradí náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta
narušeného prekopaním,
9. Vozovka MK bude prekopaná (v tomto bode obec ďalej uvedie ako bude vozovka rozkopaná, po
polovičkách, resp. naraz a ako bude počas rozkopávky vedená premávka).
10. Vedenie bude pod telesom MK uložené v chránidle, ktorá musí presahovať za vonkajšie hrany telesa
MK min. 60 cm,
11. Ak si to vyžiada verejný záujem, povoľujúci orgán si vyhradzuje právo toto povolenie doplniť,
rozšíriť, alebo aj zrušiť, čím nevzniká nárok na uplatnenie a náhradu už vzniknutých nákladov.
1.

-2Odôvodnenie:
( sem obec napíše odôvodnenie podľa dôvodov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia, resp.
odôvodní svoje rozhodnutie )
Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky č. 82 Sadzobníka tvoriaceho
prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške ....................
Sk ( slovom: ..........................), ktorý bol zaplatený ................... ( sem obec napíše, ako bol správny poplatok
zaplatený )
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na
Obec ........................ podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

okrúhla pečiatka
so štátnym znakom

.........................................
starosta obce
Rozhodnutie dostanú:
1.
2.
3.

Žiadateľ
Dodávateľ
OR PZ SR – ODI Trnava

VZOR č. 5
_________________________________________________________________________
( adresa žiadateľa )
V .......................dňa........................

Obec
..............................
Vec: Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie.
V zmysle § 8 odst. 10 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný
zákon ) v znení neskorších predpisov žiadame o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie miestnej komunikácie ul............................................. pred domom č....................
v obci ...........................................................
Zvláštnym užívaním bude kríženie MK je odstránenie poruchy na ..................... ( uviesť
druh inž. siete ).
Vznik poruchy bol oznámený dňa ............... o ....hod. Obecnému úradu v
................................. p........................................
Z dôvodu odstránenia poruchy musí byť vozovky miestnej komunikácie rozkopaná na
šírku ...........m a dĺžku .............m . Cestná premávka bude počas odstránenia poruchy
vedená: .............................................. ( uviesť ako bude zebezpečovaná doprava)
Odstránenie poruchy inžinierskej siete a uvedenie rozkopanej vozovky do pôvodného
stavu ( vrátane podkladu z betónu a krytu z asfaltom obaľovaných zmesí ) bude vykonané
v dobe

od ...................... do ......................

Za vykonávanie stavebných prác na odstránení poruchy je zo strany žiadateľa
zodpovedný .............................................................................................. ( uviesť názov
organizácie, meno a priezvisko pracovníka a číslo telefónu).

............................................
podpis štatutárneho zástupcu
a pečiatka
Príloha:
písomný záväzok

O B E C ........................................................................... VZOR č. 6
číslo:

dňa ..........................

ROZHODNUTIE
Starosta Obce ............................... ako orgán príslušný podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2, § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 2 písm. g) a § 20 vyhlášky č. 35/1984
Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť .................................................... zn.
...................... zo dňa ........................., doloženú situáciu a po dohode s OR PZ – ODI Trnava

určuje
tieto podmienky na uvedenie miestnej komunikácie na ul. ........................ pred domom č. ............... do
pôvodného stavu:

1.

Práce na odstránení havárie (poruchy) vrátane uvedenia rozkopávky do pôvodného stavu budú
vykonané od ......................... do .......................... .

2.

Za práce na odstránení havárie – poruchy a za uvedenie rozkopávky do pôvodného stavu je
zodpovedný ...................................................... .

3.

Pracovisko označí žiadateľ prenosnými dopravnými značkami a zariadeniami podľa zákona číslo
315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky číslo 225/2004 Z. z. . Prenosné dopravné
značky musia byť ihneď po skončení prác odstránené a musí byť obnovené trvalé značenie.
4. Vykopaná zemina musí byť odvážaná na skládku a ryhu je potrebné zabezpečiť drevenými, resp.
inými zábranami, ktoré musia byť za zníženej viditeľnosti opatrené červeným svetlom. Poškodené
krajnice, priekopy, svahy a iné súčasti MK musia byť uvedené do pôvodného stavu.
5. Realizácia prác sa povoľuje za dozoru Obce ....................... .
6. Žiadateľ je povinný do 7 dní po ukončení prác na rozkopávke upravenú MK odovzdať obecnému
úradu.
7. Povrch vozovky zarezať pílou. Zásyp ryhy vykonať štrkopieskom po vrstvách so zhutňovaním.
(obec ďalej v tomto bode uvedie hrúbky jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky – betón, asfalt,
ktoré sa položia na štrkovo-pieskový zásyp. Tieto vrstvy uvádzať podľa jestvujúcej konštrukcie
vozovky).
8. Podľa písomného záväzku zo dňa ................ bude žiadateľ počas 24 mesiacov priebežne a bez
meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných
vrstiev vozovky, alebo poklesu výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku
týchto závad. Prípadné škody spôsobené tretím osobám uhradí žiadateľ. Súčasne sa zaväzuje, že po
uplynutí dohodnutého času uhradí náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta narušeného
prekopaním.
9. Zásah do vozovky bude urobený na šírku ........................... a dĺžku .................. (ďalej v tomto bode
napíše ako bude v obci vedená premávka počas rozkopávky).
10. Ak si to vyžiada verejný záujem, povoľujúci orgán si vyhradzuje právo toto povolenie doplniť,
rozšíriť, alebo aj zrušiť, čím nevzniká nárok na uplatnenie a náhradu už vzniknutých nákladov.

-2Odôvodnenie:
(sem obec napíše odôvodnenie podľa dôvodu uvedeného v žiadosti o vydanie povolenia, resp.
odôvodní svoje rozhodnutie)
V zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov sa správny poplatok nevyberá.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na
Obec ....................podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

okrúhla pečiatka
so štátnym znakom

...........................................
starosta obce

Rozhodnutie dostanú:
1.
2.
3.

žiadateľ
dodávateľ
OR PZ SR – ODI Trnava

VZOR č. 7
_________________________________________________________________________
( adresa žiadateľa )
V .......................dňa........................

Obec
..............................
Vec: Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie.
V zmysle § 8 odst. 13 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný
zákon ) v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva
zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) žiadame o vydanie povolenia na
zvláštne užívanie miestnej komunikácie ul............................................. v obci ( resp. medzi
obcami ) .................................
Zvláštnym užívaním MK bude uskutočnenie * ...........................................................
dňa ........................................ od ......hod. do .........hod.
Za organizáciu a poriadateľskú službu podujatia je zo strany žiadateľa zodpovedný
( uviesť meno, priezvisko a č.t.)
Podujatie sa uskutoční za ** ............................................................................................
Usmernenie , resp. riadenie cestnej premávky bude zabezpečené *** .............................
............................................................................................................................................
Odôvodnenie žiadosti : ( uviesť stručne dôvody )

...................................
podpis a pečiatka
žiadateľa
otoč

- 2 */ uviesť aké podujatie – akcia sa bude na MK konať
**/ uviesť či sa podujatie – akcia sa bude konať za normálnej premávky, alebo sa
bude žiadať aj o povolenie uzávierky
***/ uviesť ako bude zabezpečená cestná premávka ( riadená políciou, prenosným
dopravným značením a ako bude vedená pravidelná autobusová doprava SAD
K žiadosti musí byť doložené :
-

písomné stanovisko OR PZ – Okresného dopravného inšpektorátu
ak sa bude osadzovať prenosné dopravné značenie musí byť od obce vyžiadané
určenie na jeho použitie podľa zák. čís. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov a zák. čís. 135/1961 Zb. cestný zákon
v znení neskorších predpisov

O B E C ............................................................................. VZOR č. 8
číslo:

dňa..................................

ROZHODNUTIE
Starosta Obce ...................... ako orgán príslušný podľa § 13 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť ................................... značky ........................... zo
dňa .................... a po dohode s OR PZ – ODI Trnava vydáva

povolenie
na zvláštne užívanie MK na ul. .................................., ktorým je usporiadanie (uviesť, aké podujatie, športové
– spoločenské – kultúrne sa bude na MK konať)
Podujatie sa uskutoční dňa ........................ v čase od .............. hod. do ................ hod. na MK ul.
.................................. v úseku od ...................... do .....................
Usporiadanie podujatia sa povoľuje za týchto podmienok:
1.
2.
3.

Podujatie sa uskutoční (za vylúčenia cestnej premávky, za normálnej cestnej premávky).
Usporiadateľská služba bude zabezpečovaná vlastnými usporiadateľmi a príslušníkmi dopravnej
polície OR PZ Trnava. Za túto službu na MK zo strany žiadateľa zodpovedá p. ............................ .
Majetkový správca MK, t.j. Obec ................................. vykoná pred podujatím obhliadku trasy
a zabezpečí odstránenie výtlkov, znečistenia, prípadne iných zistených závad.

Odôvodnenie:
( sem obec uvedie dôvod podľa žiadosti, resp. odôvodní svoje rozhodnutie )
Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky č. 82 Sadzobníka tvoriaceho
prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške ....................
Sk ( slovom: ..........................), ktorý bol zaplatený ................... ( sem obec napíše, ako bol správny poplatok
zaplatený )

-2Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na
Obec ................... podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

okrúhla pečiatka
so štátnym znakom

...........................................
starosta obce

VZOR č. 9
_________________________________________________________________________
( adresa žiadateľa )
V .......................dňa........................

Obec
..............................
Vec: Žiadosť o uzávierku miestnej komunikácie na ul. ........................................
...................................................................................................................... týmto žiadam
v zmysle § 7 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon )
v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) o povolenie na uzávierku
miestnej komunikácie ul. ................................................ od d. č. ................. po d. č.............
v obci ( medzi obcami ) ..............................................................................................
Doba uzávierky:*/ .......................................................................................
Doba uzávierky : od hod. .................................... dňa ..................................
do hod.......................................dňa ..................................
Dĺžka uzávierky : ..........................................................................................
Dĺžka obchádzky: ..........................................................................................
Popis obchádzkovej trasy: .............................................................................
Odôvodnenie uzávierky: ...............................................................................
Meno, priezvisko a tel. č. osoby zodpovednej za označenie uzávierky :
............................................................................................................................
............................................................................................................................

..........................................................
meno a podpis štatutárneho
zástupcu, pečiatka organizácie
otoč

Prílohy:
-

schválený návrh dopravného značenia uzávierky a obchádzky
stanovisko - vyjadrenie OR PZ . Okresného dopravného inšpektorátu Trnava
k žiadosti o uzávierku
2x harmonogram stavebných prác, ak ide o uzávierku dlhšie ako tri dni, vrátane
prehlásenia o dodávateľskom zabezpečení prácna termín uzávierky
stanoviská správcov pozemných komunikácií, po ktorých je navrhovaná obchádzková
trasa
- doklad o zaplatení správneho poplatku

*/ uviesť, či ide o uzávierku úplnú, čiastočnú, prípadne odklon alebo vylúčenia iba
niektorého druhu motorových vozidiel a pod.

O B E C ........................................................................... VZOR č. 10
číslo:

V ....................... dňa .....................

Starosta Obce ............................., ako orgán príslušný podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 a § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po dohode s OR PZ SR – ODI
Trnava a po prerokovaní žiadosti .................................... značky ....................... zo dňa ............................
vydáva toto

povolenie
na uzávierku miestnej komunikácie na ul. .......................................... v úseku od ........................ do
......................... v obci .................................... .
Dôvod uzávierky:
Druh uzávierky:
Doba uzávierky:
Dĺžka uzávierky:
Dĺžka obchádzky:
Autobusová doprava SAD (sem obec uvedie, ako bude vedená autobusová doprava SAD, ak je
vedená po uzavretej MK)

Podmienky povolenia:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

MK smie byť uzavretá najdlhšie na dobu povolenú týmto rozhodnutím. Žiadateľ je povinný urobiť
všetko pre skrátenie doby uzávierky.
Uzávierku a obchádzku vyznačí žiadateľ osadením dopravných značiek a dopravných zariadení
podľa zákona číslo 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky číslo 225/2004 Z. z.
(podľa odsúhlaseného návrhu) a určenia vydaného tunajšou obcou značky ........................ zo dňa
........................... .
Žiadateľ zodpovedá za dobrý a úplný stav prenosného dopravného značenia. Po skončení uzávierky
zabezpečí žiadateľ odstránenie prenosných dopravných značiek a obnovenie trvalých dopravných
značiek.
Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť ak si to
vyžiada všeobecný záujem,
Obec ....................... spôsobom v mieste obvyklým upozorní občanov na zmeny v organizácii
dopravy a na premiestnenie zastávky SAD,
SAD Trnava a.s. upozorní cestujúcich na zmeny v autobusovej doprave výveskami v autobusoch
a na zastávke ................................ .
Stavebné práce na uzavretom úseku MK musia byť realizované tak, aby bol k okolitej zástavbe
umožnený prístup vozidiel požiarnej ochrany, lekárskej služby a zásobovania. Na vjazdoch do
jednotlivých objektov budú cez výkop osadené oceľové premostenia.

-2Odôvodnenie:
( sem obec napíše odôvodnenie, prečo rozhodla tak, ako je uvedené vyššie, resp. odôvodní svoje
rozhodnutie )
Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky č. 83 písm. e) Sadzobníka
tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške
.................... Sk ( slovom: ..........................), ktorý bol zaplatený ................... ( sem obec napíše, ako bol
správny poplatok zaplatený )
Podľa § 7, ods. 6, zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov sa na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch nevzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.

podlhovastá pečiatka
obce
...........................................
starosta obce

Zasiela sa:
(všetkým orgánom, organizáciám, ktoré sú uzávierkou dotknuté a je potrebné, aby boli o nej informované)

VZOR č. 11
_________________________________________________________________________
( adresa žiadateľa )
V .......................dňa........................

Obec
..............................
Vec: Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.
V zmysle § 62 zák. čís. 315/1996 Z.z.. o premávke na pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov a § 3 odst. 2 zák. čís. 135/1961 Zb., o pozemných
komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov, týmto žiadame o vydanie
určenie na použitie dopravných značiek a dopr. zariadení
Žiadateľ ( investor ) ................................................................................................................
MK ul. */.................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Charakter značenia ( trvalé, prenosné )..................................................................................
Čísla dopr. značiek .................................................................................................................
Termín použitia **/ ................................................................................................................
Osoba zodpovedná za osadenie
a údržbu značenia ***/............................................................................................................
Odôvodnenie žiadosti .............................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..........................................................
podpis a pečiatka

Prílohy: 3x návrh dopr.
značenia ****/
otoč

*/ uviesť ul. názov MK t.j. miesto osadenia dopr. značiek resp. dopr. zariadení, uviesť
názov obce resp. obcí medzi ktorými bude značenie osadené.
**/ uviesť, či ide o umiestnenie dopr. značiek a dopr. zariadení natrvalo alebo na dobu
určitú.
Pri trvalom dopr. značení uviesť deň, kedy budú dopr. značky a dopr. zariadenia osadené.
Pri prenosných dopr. značkách a dopr. zariadeniach uviesť dobu od kedy do kedy budú
tieto na MK osadené.
***/ uvieť meno, priezvisko a čís. tel. osoby zodpovednej za osadenie a údržbu dopr.
značiek a dopr. zariadení
****/ v situácií umiestnenia dopr. značiek a dopr. zariadení je nutné zakresliť
novonavrhované značky a zariadenia aj s uvedením ich čísiel podľa prílohy vyhl. čís.
225/2004 Z.z., ako aj jestvujúce ( už osadené ) značky a zariadenia, ktoré sa na danom
úseku MK nachádzajú. Novonavrhované a jestvujúce dopr. značky a dopr. zariadenia
musia byť farebne odlišné, alebo musí byť pri každej značke a zariadení uvedené „ nová“
alebo „ jestvujúca “.
V prípade rozsiahlejšej resp. komplikovanejšej úpravy cestnej premávky musí byť
k situácií ( náčrtku ) spracovaná aj textová časť ( technická správa).

Upozornenie :
Pri spracovaní návrhu trvalého i prenosného značenia musia byť v celom rozsahu
dodržané príslušné ustanovenia zák. čís. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhl.
čís. 225/2004 Z.z. a STN 018020 „ Dopravné značky na pozemných komunikáciách“.

O B E C..................................................................VZOR č. 12
číslo:

dňa: ..................................

Starosta Obce .............................., ako orgán príslušný podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 62 ods. 2 zákona číslo 315/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov a § 3 ods. 2, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov na základe žiadosti ............................................... značky ................. zo dňa
.......................... so súhlasom OR PZ – ODI Trnava zo dňa .............. zn. ....................

určuje
použitie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na MK ul. .......č. d....................... počas
budovania (uviesť prečo sa značky osadzujú)
Prenosné dopravné značenie bude:
-

osadené podľa odsúhlasenej dokumentácie – situácie, ktorá je prílohou tohto určenia,
základných rozmerov podľa STN 018 020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“,
povrchová úprava bude reflexná,
na MK osadené len počas trvania stavebných prác (uviesť počas akej akcie budú značky osadené),
z MK ihneď po ukončení prác na zvláštnom užívaní MK odstránené.

Podmienky pre osadenie:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Prenosné dopravné značky sa osadia pred zahájením prác na zvláštnom užívaní MK.
Osadenie značiek zabezpečí žiadateľ, ktorý zároveň zodpovedá za dobrý stav prenosného značenia
počas celej doby jeho osadenia. Zo strany žiadateľa je za značenie zodpovedný ...............................
č. t. ..................................... .
Prenosné dopravné značky musia byť vyhotovené a osadené podľa STN 018020, zákona číslo
315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
číslo 225/2004 Z. z. na červeno – bielych stĺpikoch alebo stojanoch.
Dopravné značky musia byť osadené tak, aby nebránili plynulému odtoku povrchových vôd
z vozovky a nesmie prísť ani k poškodeniu odvodňovacích zariadení (priekopy, rigoly, priepusty
a pod.).
Značky musia byť upevnené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a premávky
nedochádzalo k ich deformácii (mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu a pod.).
V priečnom profile musia byť značky umiestnené tak, aby nezasahovali do profilu vozovky, min.
vzdialenosť od asfaltového okraja vozovky musí byť 0,5 m, max. vzdialenosť 2,0 m.
Po osadení dopravných značiek dodávateľ stavby vyzve zástupcu obce na vykonanie kontroly
správnosti osadenia.
Narušené cestné teleso – pozemok (jamy po stĺpikoch a pod.) musí byť uvedené do pôvodného stavu
podľa požiadavky majetkového správcu MK.
Obec ......................... si vyhradzuje v prípade všeobecného záujmu právo na zmenu určeného
dopravného značenia.

-2Odôvodnenie:
( sem obec napíše odôvodnenie, prečo sa značky na MK osádzajú resp. zdôvodní svoje určenie ).
Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sa na
určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na MK nevzťahujú predpisy o správnom
konaní.

podlhovastá pečiatka
obce
...........................................
starosta obce

Doručí sa:
1.
2.

Žiadateľ
OR PZ – ODI Trnava

VZOR č. 13
_________________________________________________________________________
/ adresa žiadateľa /
Obecný úrad

V ................................dňa

...............................

Vec:
Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu.

V zmysle § 3b, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon /
v znení neskorších predpisov žiadam o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu
komunikáciu.
Miestna komunikácia ( ulica):
Popis miesta pripojenia:
K.ú. / obec / miesta pripojenia:
Pripojenie / vľavo, vpravo /:
Druh / charakter / pripájanej komunikácie:
/ účelová komunikácia /
Charakter pripojenia / dočasné, trvalé /:
/ pri dočasnom uviesť čas od – do /
Odôvodnenie žiadosti: / treba uviesť aj to, aké vozidlá budú pripájanú komunikáciu
používať/

Príloha:

projektová dokumentácia
pripájanej komunikácie

....................................................
podpis – pečiatka
/ otoč /

-2Upozornenie: Projektová dokumentácia pripájanej komunikácie musí obsahovať:
situáciu miesta pripojenia s vyznačením pozdĺžnych a priečnych spádov pripájanej komunikácie, udanie
polomerov oblúkov pripojenia, uvedenie druhu povrchovej úpravy pripájanej komunikácie, riešenie
odvedenia povrchových vôd z vozovky pripájanej komunikácie, zabezpečenie funkcie priekopy t.j. zriadenie
rúrového priepustu pod pripájanou komunikáciou, návrh trvalého dopravného značenia, ak pripojením
komunikácie vznikne nová križovatka. Dokumentácia musí byť spracovaná projektantom odborne
spôsobilým na projektovanie stavieb pozemných komunikácií.

O B E C ....................................................................................VZOR č. 14
číslo:

dňa .....................................

ROZHODNUTIE

Starosta Obce .......................... ako orgán príslušný podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 a § 3b ods. 1 a 3 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) na základe žiadosti ................................... značky
............................ zo dňa .............................

povoľuje
pripojenie ............................................... na miestnu komunikáciu ul. ................................ v smere staničenia
......................... v obci ...................................... .

Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok:

1.
2.
3.

4.
5.

Pripojenie ................................. komunikácie bude vybudované podľa odsúhlasenej projektovej
dokumentácie a podľa podmienok a podľa podmienok stavebného povolenia.
Povrchové vody z pripájanej komunikácie nesmú byť zvádzané na vozovku miestnej komunikácie
a nesmie prísť k podmáčaniu telesa miestnej komunikácie.
Počas budovania pripojenia .......................... komunikácie na miestnu komunikáciu bude na MK
osadené prenosné dopravné značenie podľa určenia, ktoré vydá obec. Na MK nesmie byť
skladovaný žiadny stavebný materiál ani zemina z výkopov.
Počas užívania pripájanej komunikácie bude na MK osadené dopravné značenie, na ktoré vydá
určenie obec.
Budovanie pripojenia sa povoľuje za dozoru Obce ......................., ktorej je potrebné oznámiť začatie
prác.

Odôvodnenie:
( sem obec uvedie odôvodnenie podľa žiadosti o povolenie, resp. odôvodní svoje rozhodnutie )
Z dôvodu ochrany MK a premávky na nej boli v súlade s § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva cestný zákon stanovené vyššie uvedené podmienky.

-2-

Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 84 písmeno b) Sadzobníka
tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške
................ Sk ( slovom .....................Slovenských korún) ktorý bol uhradený .......................( sem obec uvedie
ako bol správny poplatok zaplatený )
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Obec
........................ podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

okrúhla pečiatka
so štátnym znakom
............................................
starosta obce

Rozhodnutie dostanú:
1.
2.

žiadateľ
OR PZ – ODI Trnava

VZOR č. 15
Obec..............................

V ............................ dňa .....................

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Starosta obce ...........................................................................ako orgán príslušný
podľa § 13 odst. 5 zák. čís. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ako aj § 3b ods. 2 a 3 zák. čís. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon )
v znení neskorších predpisov a § 1, vyhl. čís. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách ( cestný zákon) na základe žiadosti ......................... zn.
............ zo dňa ........................

povoľuje
pripojenie ............................................ na miestnu komunikáciu na ul. ................................
....................................................... v obci ..........................................

Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok:
1. Pripojenie komunikácie ........................... na miestnu komunikáciu bude vybudované
podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami stavebného
povolenia.
2. Povrchové vody z komunikácie nesmú byť zvádzané na vozovku miestnej komunikácie.
Povrch komunikácie bude plynulo napojený na asfaltový okraj vozovky MK
3. Počas budovania pripojenia komunikácie musí byť cestná premávka na MK
usmerňovaná prenosným dopravným značením na použitie, ktorého musí byť vyžiadané
určenie na tunajšej obci. Nová križovatka MK s pripojenou komunikáciou musia byť
označené trvalým dopravným značením.
4. Budovanie pripojenia komunikácie sa povoľuje za dozoru Obce ............................
Odôvodnenie:
( Sem obec napíše odôvodnenie podľa žiadosti o povolenie resp. odôvodní svoje
stanovisko.)
Z dôvodu ochrany miestne komunikácie a premávky na nej boli v súlade § 1 vyhl.
čís.

-235/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon stanovené vyššie uvedené podmienky.
Podľa § 3b ods. 3 zák. čís. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní ( zák. čís. 71/1967 Zb.)

Podlhovastá pečiatka
.............................................
starosta obce

Doručí sa:
1/ žiadateľ
2/ OR PZ - ODI Trnava

VZOR č. 16
_________________________________________________________________________
/ adresa žiadateľa /
Obecný úrad

V ................................dňa

...............................

Vec:
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie.

V zmysle § 3b, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon )
v znení neskorších predpisov žiadam o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej
komunikácie
Miestna komunikácia ( ulica):
Číslo domu resp. číslo parc. v mieste vjazdu:
K.ú. ( obec ) číslo parcely:
Charakter vjazdu ( trvalý, dočasný )
( pri dočasnom uviesť čas od – do)
Odôvodnenie žiadosti: ( treba uviesť aj to, aké vozidlá budú vjazd používať )

....................................................
podpis – pečiatka

Príloha: zjednodušená dokumentácia

/ otoč /

-2Upozornenie: Zjednodušená dokumentácia vjazdu musí obsahovať situáciu ( náčrtok )
miesta vjazdu, s vyznačením pozdĺžného a priečneho spádu vjazdu, šírku vjazdu udanie
povrchu vjazdu, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky vjazdu, zabezpečenie
funkcie priekopy t.j. zriadenie rúrového priepustu pod vjazdom.

O B E C ...........................................................................VZOR č. 17
číslo:

dňa .....................................

ROZHODNUTIE

Starosta Obce .......................... ako orgán príslušný podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 a § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) na základe žiadosti ................................... značky
............................ zo dňa .............................

povoľuje
zriadenie vjazdu z MK v mieste ( bližšie určiť, resp. popísať miesto a určiť k čomu sa vjazd zriaďuje )

Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok:

1.
2.
3.
4.
5.

Vjazd bude zriadený podľa predloženej dokumentácie.
Pozdĺžny a priečny sklon vjazdu musí byť riešený tak, aby povrchové vody nevytekali na vozovku
MK. Povrch vjazdu musí byť spevnený a musí byť plynulo napojený na vozovku MK.
Povrchové vody musia byť odvedené – stiahnuté do (uviesť kam budú zvedené povrchové vody).
Počas vykonávania zemných prác na zriaďovaní (budovaní) vjazdu musia byť na MK z oboch
smerov osadené príslušné prenosné dopravné značky na červeno – bielych stĺpikoch.
Vjazd bude mať betónový povrch (resp. iný druh povrchu, treba uviesť aký).

Odôvodnenie:
( sem obec uvedie dôvod podľa žiadosti, resp. odôvodní svoje rozhodnutie )

-2Z dôvodu ochrany MK a premávky na nej boli v súlade s § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva cestný zákon stanovené vyššie uvedené podmienky.
Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 85 písmeno b) Sadzobníka
tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške
................ Sk ( slovom .....................Slovenských korún) ktorý bol uhradený .......................( sem obec uvedie
ako bol správny poplatok zaplatený )
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Obec
........................ podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

okrúhla pečiatka
so štátnym znakom
............................................
starosta obce

Rozhodnutie dostanú:
1.
2.

žiadateľ
OR PZ – ODI Trnava

O B E C ..............................................................................VZOR č. 18
číslo:

dňa .....................................

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Starosta Obce .......................... ako orgán príslušný podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 a § 3b ods. 1 a 3 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) na základe žiadosti
................................... značky ............................ zo dňa .............................

povoľuje
zriadenie vjazdu na susednú nehnuteľnosť.......................na pozemku p. č. ................................
v k. ú. ........................ z miestnej komunikácie ul. ......................... v smere staničenia ..............

Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok:

1.
2.

3.

4.
5.

Vjazd šírky .......... bude vybudovaný podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a v súlade
s podmienkami stavebného povolenia.
Povrchové vody z vjazdu nesmú byť zvádzané na vozovku MK. Povrch vjazdu na dĺžku min. .......
m od asfaltového okraja vozovky musí byť spevnený ( dlažba, betón, asfalt) a plynulo napojený na
asfaltový okraj vozovky MK, Žiadna časť vjazdu do vzdialenosti 1,0 m od kraja vozovky nesmie
byť vyššia ako okraj vozovky. Pod vjazdom bude zriadený rúrový priepust priemeru ........... cm
prispôsobený dnu priekopy.
Počas budovania vjazdu bude cestná premávka na MK usmerňovaná prenosnými dopravnými
značkami A 4b „Zúžená vozovka z jednej strany“, A 17 „Práca na ceste“ a B 27a „Najvyššia
povolená rýchlosť“ s číslom 40.
MK nesmie byť počas budovania vjazdu znečisťovaná a poškodzovaná. Prípadné znečistenie
a poškodenie musí byť okamžite odstránené.
Budovanie vjazdu sa povoľuje za dozoru Obce ......................., ktorej je potrebné oznámiť začatie
prác.

Odôvodnenie:
( sem obec uvedie dôvod podľa žiadosti, resp. odôvodní svoje stanovisko )

-2-

Z dôvodu ochrany MK a premávky na nej boli v súlade s § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) stanovené vyššie uvedené podmienky.
Podľa § 3b ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní
(zákon č. 71/1967 Zb.).

podlhovastá pečiatka
obce
............................................
starosta obce

Doručí sa:
1.
2.

žiadateľ ....................
OR PZ – ODI Trnava

