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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Mestská časť Bratislava – Lamač (ďalej len „mestská časť“) ako právnická osoba, ktorá 

za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom 
a vlastnými príjmami, vydáva tento Sadzobník poplatkov miestneho úradu mestskej časti 
(ďalej len „sadzobník“ a „miestny úrad“), ktorý určuje výšku poplatkov za 
administratívne služby občanom a ktorý ustanovuje predmet a sadzbu niektorých 
poplatkov, ktoré možno v zmysle zákonného splnomocnenia upraviť odlišne od predmetu 
a sadzby v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). 

 
(2) Tento sadzobník upravuje aj výšku náhrady materiálnych nákladov súvisiacich so 

sprístupnením informácií, v súlade s ust. § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií“). 

 
(3) Tento sadzobník upravuje aj výšku poplatkov za jednotlivé druhy inzercie v magazíne 

mestskej časti (ďalej len „magazín“). 
 
(4) Tento sadzobník upravuje aj postupy pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na špeciálne 

užívanie miestnych komunikácií. 
 

Článok 2 
Administratívne poplatky 

 
(1) Administratívnymi poplatkami možno na účely tohto sadzobníka rozumieť poplatky za 

vykonanie administratívnych úkonov, ktoré miestny úrad vykonáva v rámci svojej 
činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov alebo administratívnych úkonov, ktoré 
sú nad rámec bežnej činnosti miestneho úradu a miestny úrad ich vykonáva výlučne na 
žiadosť občanov. 

 
(2) Administratívne poplatky sú: 

a) poplatok za overenie podpisu 
b) poplatok za overenie listiny 
c) poplatok za jednostranné kopírovanie vo formáte A4 
d) poplatok za obojstranné kopírovanie vo formáte A4 
e) poplatok za jednostranné kopírovanie vo formáte A3 
f) poplatok za obojstranné kopírovanie vo formáte A3 
g) poplatok za skenovanie listiny na e-mailovú adresu alebo na externý nosič dát; 
h) poplatok za euroobal 
i) poplatok za CD/DVD 
j) poplatok za vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie 

z úradných kníh. 
 
(3) Sadzby administratívnych poplatkov sú určené nasledovným spôsobom: 
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Poplatok podľa 
a) ods. 2 písm. a) je stanovený vo výške 2,00 eur; 
b) ods. 2 písm. b) je stanovený vo výške 2,00 eur; 
c) ods. 2 písm. c) je stanovený vo výške 0,08 eur/A4; 
d) ods. 2 písm. d) je stanovený vo výške 0,15 eur/A4; 
e) ods. 2 písm. e) je stanovený vo výške 0,16 eur/A3; 
f) ods. 2 písm. f) je stanovený vo výške 0,30 eur/A3; 
g) ods. 2 písm. g) je stanovený vo výške 0,10 eur/strana; 
h) ods. 2 písm. h) je stanovený vo výške 0,05 eur/obal; 
i) ods. 2 písm. i) je stanovený vo výške 1,50 eur/CD; 
j) ods. 2 písm. j) je stanovený vo výške 2,00 eur. 

 
Sadzby jednotlivých poplatkov podľa tohto článku sú detailne rozpísané aj v prílohe č. 1 
k tomuto sadzobníku. 

 
(4) Poplatky za kopírovanie podľa ods. 3 písm. c) až f) tohto článku sú určené sumou v eurách 

za jeden list (kus) papiera.  
 
(5) Mestská časť môže odpustiť vyrubenie poplatku za predpokladu, ak žiadateľ o vykonanie 

administratívneho úkonu preukáže, že je v hmotnej núdzi. 
 

Článok 3 
Úhrada materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií 

 
(1) V súlade s ust. § 21 zákona o slobode informácií a vyhláškou č. 481/2000 Z. z. 

o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií (ďalej len „vyhláška“) 
mestská časť určuje nasledovné úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie 
informácií podľa tohto zákona: 
a) Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií v písomnej forme je stanovená vo 

výške rovnajúcej sa: 
1. výške sadzby administratívneho poplatku podľa čl. 2 ods. 3 písm. c), d), e) alebo 

f) a 
2. poštových a telekomunikačných nákladov podľa aktuálne platných cenníkov 

poskytovateľov poštových a telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. 
b) Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií v elektronickej forme je stanovená vo 

výške rovnajúcej sa výške sadzby administratívneho poplatku podľa čl. 2 ods. 3 písm. 
g). 

 
(2)  Úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií podľa ods. 1 možno uhradiť: 

a) v hotovosti do pokladne miestneho úradu; 
b) bezhotovostným prevodom na bankový účet mestskej časti, IBAN: SK37 0200 0000 

0000 0302 4032. 
 
(3) Do celkovej sumy rovnajúcej sa úhrade materiálnych nákladov sa nezapočítavajú 

materiálne náklady mestskej časti vynaložené na vyzvanie žiadateľa o sprístupnenie 
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informácie na doplnenie neúplnej žiadosti podľa ust. § 14 ods. 3 zákona o slobode 
informácií, ako ani materiálne náklady odvolacieho konania. 

 
(4) Informácie budú sprístupnené bezplatne, ak celkové náklady spojené s vyhotovením 

a zaslaním požadovanej informácie neprekročia sumu 3,00 eur. 
 
(5) Mestská časť môže odpustiť vyrubenie poplatku za predpokladu, ak žiadateľ 

o sprístupnenie informácie preukáže, že je v hmotnej núdzi. 
 

Článok 4 
Poplatky za vydanie povolenia na špeciálne užívanie miestnych komunikácií 

 
(1) Povolením na špeciálne užívanie miestnych komunikácií sa na účely tohto sadzobníka 

rozumie listina, ktorou mestská časť žiadateľovi za odplatu povolí také užívanie miestnej 
komunikácie, ktorú príslušné právne predpisy alebo príslušné dopravné značenie za 
bežných okolností nedovoľujú (ďalej len „povolenie“). 

 
(2) Zvláštnym užívaním miestnych komunikácií sa rozumie napríklad rozkopávka, 

podvrtávka, uzávierka alebo iná činnosť, ktorá zasahuje do hmotnej štruktúry miestnej 
komunikácie a ktorej dôsledkom bude obmedzenie dopravy na určitom mieste na území 
mestskej časti. 

 
(3) Mestská časť vydá žiadateľovi povolenie podľa ods. 1 na: 

a) jednorazový vjazd motorového vozidla do zóny so zákazovou značkou; 
b) opakovaný vjazd motorového vozidla do zóny so zákazovou značkou; 
c) zvláštne užívanie miestnych komunikácií; 
d) pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. 

triedy; 
e) pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu; 
f) zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti. 

 
(4) Povolenie podľa ods. 2 písm. a) mestská časť vydáva na jedno motorové vozidlo, 

s uvedením dňa a časového rozmedzia vjazdu motorového vozidla do zóny so zákazovou 
značkou. 

 
(5) Povolenie podľa ods. 2 písm. b) mestská časť vydáva na jedno motorové vozidlo, s dobou 

platnosti na 1 rok. 
 
(6) Žiadateľ o vydanie povolenia podľa ods. 2 písm. a) alebo b) vyplní tlačivo podľa vzoru 

v zmysle prílohy č. 5 k tomuto sadzobníku, v ktorom uvedie najmä nasledovné údaje: 
a) meno a priezvisko; 
b) dátum narodenia, rodné číslo; 
c) adresa trvalého pobytu; 
d) či žiada o vydanie povolenia na jednorazový vjazd alebo na opakovaný vjazd 

motorového vozidla do zóny so zákazovou značkou; 
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e) telefonický kontakt alebo e-mail; 
f) EČV motorového vozidla; 
g) stručné odôvodnenie žiadosti. 

 
(7) Žiadateľ o vydanie povolenia podľa ods. 2 písm. c), ktorý je fyzickou osobou, vyplní 

tlačivo podľa vzoru v zmysle prílohy č. 6 k tomuto sadzobníku, v ktorom uvedie najmä 
nasledovné údaje: 
a) meno a priezvisko, titul; 
b) adresa trvalého pobytu; 
c) dátum narodenia, rodné číslo; 
d) telefonický kontakt alebo e-mail; 
e) číslo OP; 
f) druh zvláštneho užívania komunikácie, na ktoré žiada o vydanie povolenia; 
g) cestné telesá, do ktorých bude zvláštne užívanie zasahovať; 
h) vymedzenie predpokladaného termínu začiatku a konca zvláštneho užívania 

komunikácie; 
i) či zároveň žiada aj o povolenie obsadiť verejné priestranstvo k tejto rozkopávke na 

skládku materiálu, zariadenie staveniska alebo uzavretie komunikácie a v akom 
rozsahu a termíne; 

j) názov investora, pre ktorého činnosť bude zvláštne užívanie komunikácie 
realizované; 

k) údaje o zodpovednom vedúcom; 
l) údaje o stavebnom dozore; 
m) čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov; 
n) súhlas so spracovaním osobných údajov; 
o) miesto, dátum a podpis; 
p) prílohy. 

 
(8) Žiadateľ o vydanie povolenia podľa ods. 2 písm. c), ktorý je právnickou osobou, vyplní 

tlačivo podľa vzoru v zmysle prílohy č. 7 k tomuto sadzobníku, v ktorom uvedie najmä 
nasledovné údaje: 
a) obchodné meno; 
b) sídlo; 
c) IČO; 
d) DIČ; 
e) telefonický kontakt alebo e-mail; 
f) štatutárny zástupca; 
g) údaje podľa ods. 7 písm. f) až p). 

 
(9) Žiadateľ o vydanie povolenia podľa ods. 2 písm. d), e) alebo f), ktorý je fyzickou osobou, 

vyplní tlačivo podľa vzoru v zmysle prílohy č. 8 k tomuto sadzobníku, v ktorom uvedie 
najmä nasledovné údaje: 
a) meno a priezvisko, titul; 
b) adresa trvalého pobytu; 
c) dátum narodenia, rodné číslo; 
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d) telefonický kontakt alebo e-mail; 
e) číslo OP; 
f) druh povolenia, o ktorého vydanie žiadateľ žiada; 
g) stručné odôvodnenie žiadosti; 
h) čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov; 
i) súhlas so spracovaním osobných údajov; 
j) miesto, dátum a podpis. 

 
(10) Žiadateľ o vydanie povolenia podľa ods. 2 písm. d), e) alebo f), ktorý je právnickou 

osobou, vyplní tlačivo podľa vzoru v zmysle prílohy č. 8 k tomuto sadzobníku, v ktorom 
uvedie najmä nasledovné údaje: 
a) obchodné meno; 
b) sídlo; 
c) IČO; 
d) DIČ; 
e) telefonický kontakt alebo e-mail; 
f) štatutárny zástupca; 
g) údaje podľa ods. 7 písm. f) až j). 

 
(11) Obligatórnou prílohou žiadosti podľa ods. 8, 9 a 10 tohto článku je doklad o uhradení 

správneho poplatku. 
 

(12) Ďalšími obligatórnymi prílohami žiadosti sú: 
a) V prípade žiadosti podľa ods. 2 písm. c) 

1. kópia z pozemkovej mapy; 
2. situácia z projektu stavby – komunikácia so zakreslením miesta rozkopávky a 

bodom napojenia na inžiniersku sieť; 
3. projekt organizácie dopravy – návrh dopravného značenia, spracovaný odborne 

spôsobilou fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou projektovať 
dopravné stavby; 

4. stavebné povolenie (právoplatné), resp. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby; 
b) v prípade žiadosti podľa ods. 2 písm. c), d), e) alebo f)  

1. záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava IV, 
Okresného dopravného inšpektorátu; 

2. stanovisko správcu miestnych komunikácií; 
c) v prípade žiadosti podľa ods. 2 písm. d), e) alebo f) projektovú dokumentáciu 

zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie, resp. pripojenia na miestnu komunikáciu; 
d) v prípade žiadosti podľa ods. 2 písm. f) aj doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo 

iné vecné právo žiadateľa k nehnuteľnosti. 
 
(13) V prípade, ak žiadosť o povolenie nebude aspoň stručne odôvodnená, mestská časť 

žiadosť bez rozhodnutia odmietne a žiadateľa o tejto skutočnosti upovedomí. 
 
(14) Sadzby poplatkov za vydanie povolenia sú určené vo výške podľa prílohy č. 3. 
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Článok 5 
Poplatky za inzerciu v magazíne mestskej časti 

 
(1) Fyzické alebo právnické osoby môžu v zmysle podmienok stanovených príslušnými 

ustanoveniami Štatútu magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač mestskú časť 
požiadať o zverejnenie inzercie v magazíne za odplatu stanovenú týmto sadzobníkom. 

 
(2) Mestská časť určuje možnosť výberu formátu inzercie v magazíne nasledovne: 

a) inzercia obojstranná o veľkosti 
b) inzercia na celú stranu o veľkosti 19 x 27,5 cm; 
c) inzercia na 1/2 strany na šírku o veľkosti 19 x 13,5 cm; 
d) inzercia na 1/3 strany na výšku o veľkosti 6 x 27,5 cm; 
e) inzercia na 1/4 na šírku o veľkosti 19 x 6,8 cm; 
f) inzercia na 1/6 strany o veľkosti 6 x 13,5 cm; 
g) inzercia na 1/9 strany o veľkosti 6 x 9 cm; 
h) inzercia na 1/9 strany o veľkosti 12,5 x 3 cm; 
i) inzercia na 1/18 strany (vizitka) o veľkosti 6 x 4 cm; 
j) riadková inzercia. 

 
(3) Sadzby poplatkov za inzerciu sú určené vo výške podľa prílohy č. 4. 
 
(4) Žiadateľ môže výslovne požiadať o umiestnenie inzercie podľa ods. 2 písm. e), f), g), h) 

alebo i) na prednú stranu magazínu alebo inzercie podľa ods. 2 písm. b) alebo c) na zadnú 
stranu magazínu za sadzbu poplatku zvýšenú nasledovným spôsobom: 
a) pri žiadosti o zverejnenie vybraných druhov inzercie na prednej strane magazínu 

žiadateľ platí poplatok zvýšený o 100 % zo základnej sadzby uvedenej v prílohe č. 
4; 

b) pri žiadosti o zverejnenie vybraných druhov inzercie na zadnej strane magazínu 
žiadateľ platí poplatok zvýšený o 10 % zo základnej sadzby uvedenej v prílohe č. 4. 

 
(5) Mestská časť poskytne zľavu žiadateľovi, ktorý požiada o zverejnenie inzercie podľa ods. 

2 písm. a) až j) opakovane a to v nasledovnom rozsahu: 
a) 3 opakovania = zľava 10 %; 
b) 5 opakovaní = zľava 20 %; 
c) 7 a viac opakovaní = zľava 30 %. 

 
(6) Žiadateľ o zverejnenie riadkovej inzercie pri podaní žiadosti vyplní tlačivo podľa prílohy 

č. 10 k tomuto sadzobníku uvedením presného znenia textu inzercie, ktorého zverejnenie 
požaduje.  

 
(7) Tlačivo podľa ods. 6 tohto článku obsahuje 10 riadkov, pričom prvý riadok je spoplatnený 

sumou 1,50 eur a každý ďalší začatý riadok je spoplatnený sumou 0,50 eur. 
 
(8) Maximálna celková dĺžka textu pri riadkovej inzercii je 350 znakov. Znakom sa okrem 

písmen rozumejú aj interpunkčné znamienka a čísla. 
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Článok 6 
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
(1) Poplatky podľa čl. 2, 3 a 5 a úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií 

podľa čl. 4 možno uhradiť: 
a) v hotovosti do pokladne miestneho úradu; 
b) bezhotovostným prevodom na bankový účet mestskej časti, IBAN: SK37 0200 0000 

0000 0302 4032. 
 
(2) Neoddeliteľnými prílohami tohto sadzobníka sú: 

Príloha č. 1:  Sadzobník administratívnych poplatkov 
Príloha č. 2:  Úhrada materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií 
Príloha č. 3:  Sadzobník poplatkov za vydanie povolenia na špeciálne užívanie 
miestnych komunikácií 
Príloha č. 4:  Sadzobník poplatkov za inzerciu v magazíne mestskej časti 
Príloha č. 5:  Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd motorového vozidla do zóny so 
zákazovou značkou 
Príloha č. 6:  Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych 
komunikácií – fyzická osoba 
Príloha č. 7:  Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych 
komunikácií – právnická osoba 
Príloha č. 8:  Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na 
miestnu komunikáciu/zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu  – fyzická osoba 
Príloha č. 9:  Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na 
miestnu komunikáciu/zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu  – právnická osoba 
Príloha č. 10:  Tlačivo k zverejneniu riadkovej inzercie 

 
(3) Tento sadzobník ruší všetky doterajšie sadzobníky upravujúce sadzby tých poplatkov, 

ktorých predmet alebo sadzba sú vymedzené v tomto sadzobníku. 
 
(4) Tento sadzobník nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.06.2020. 

 

V Bratislave, dňa 03.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

Ing. Lukáš Baňacký v. r.  
s t a r o s t a 



Príloha č. 1 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 
           

         Miestny úrad  mestskej časti Bratislava - Lamač 
               Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47 

 

 

Príloha č. 1 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 

Príloha č. 1 
Sadzobník administratívnych poplatkov 

 
Druh poplatku Suma v EUR poznámka 

Overenie podpisu 2,00   
Overenie listiny 2,00  
Jednostranné kopírovanie A4 0,08 za 1 list 
Obojstranné kopírovanie A4 0,15 za 1 list 
Jednostranné kopírovanie A3 0,16 za 1 list 
Obojstranné kopírovanie A3 0,30 za 1 list 
Poplatok za skenovanie listiny na e-mailovú adresu alebo 
na externý nosič dát 

0,10 za 1 stranu 

Poplatok za euroobal 0,05 za 1 kus 
Poplatok za CD/DVD 1,50 za 1 kus 
Poplatok za vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo 
písomnej informácie z úradných kníh 

2,00  

 
 



Príloha č. 2 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 
           

         Miestny úrad  mestskej časti Bratislava - Lamač 
               Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47 

 

 

Príloha č. 2 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 

Príloha č. 2 
Úhrada materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií 

 
Druh nákladu Suma v EUR Poznámka 

Formát A4 jednostranne 0,08 za 1 list 
Formát A4 obojstranne 0,15 za 1 list 
Formát A3 jednostranne 0,16 za 1 list 
Formát A3 obojstranne 0,30 za 1 list 
Scan dokumentov 0,10 za 1 stranu 
Poplatok za euroobal 0,05 za 1 kus 
Poplatok za CD/DVD 1,50 za 1 kus 

 
 
Poznámka: povinnosť úhrady žiadateľovi vzniká len pokiaľ celková výška materiálnych 
nákladov presiahne sumu 3,- eur.
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Príloha č. 3 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 

Príloha č. 3 
Sadzobník poplatkov za vydanie povolenia na špeciálne užívanie miestnych komunikácií 
 

Druh poplatku Suma v EUR 
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií 80,- 
Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie 
na cestu I., II. a III. Triedy 

75,- 

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40,- 
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné 
nehnuteľnosti 

30,- 

Jednorazový vjazd motorového vozidla do zóny so zákazovou značkou 10,- 
Opakovaný vjazd motorového vozidla do zóny so zákazovou značkou 100,- 
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Príloha č. 4 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 

Príloha č. 4 
Sadzobník poplatkov za inzerciu v magazíne mestskej časti 

 
Druh inzercie Suma v EUR 

inzercia obojstranná o veľkosti 2x (19 x 27,5) cm 700,- 
inzercia na celú stranu o veľkosti 19 x 27,5 cm 400,- 
inzercia na 1/2 strany na šírku o veľkosti 19 x 13,5 cm 210,- 
inzercia na 1/3 strany na výšku o veľkosti 6 x 27,5 cm 140,- 
inzercia na 1/4 na šírku o veľkosti 19 x 6,8 cm 105,- 
inzercia na 1/6 strany o veľkosti 6 x 13,5 cm 70,- 
inzercia na 1/9 strany o veľkosti 6 x 9 cm 45,- 
inzercia na 1/9 strany o veľkosti 12,5 x 3 cm 30,- 
inzercia na 1/18 strany (vizitka) o veľkosti 6 x 4 cm 20,- 
riadková inzercia 1,50/0,50* 

 
*  prvý riadok je spoplatnený sumou 1,50 eur, každý ďalší začatý riadok je spoplatnený 

sumou 0,50 eur 
 

Navýšenie pri špecifickej požiadavke Výška navýšenia 
inzercia na prednej strane obálky magazínu + 100 % zo sumy** 
inzercia na zadnej strane obálky magazínu + 10 % zo sumy*** 

 
**  možno požiadať len pri inzercii na 1/6 strany o veľkosti 6 x 13,5 cm, na 1/9 strany 

o veľkosti 6 x 9 cm alebo o veľkosti 12,5 x 3 cm a pri inzercii na 1/18 strany o veľkosti 
6 x 4 cm 

 
***  možno požiadať len pri inzercii na celú stranu alebo na 1/2 strany 
 
 

Zľavy pri opakovaní 

Počet opakovaní Výška zľavy 

3 opakovania 10 % 
5 opakovaní 20 % 

7 a viac opakovaní 30 % 
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Príloha č. 5 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 

Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd motorového vozidla do zóny so 
zákazovou značkou 

 
Meno a priezvisko, titul: .......................................................................   
 
Adresa trvalého pobytu: ....................................................................... 
 
Dátum narodenia:  ....................................................................... 
 
Telefón/e-mail  ....................................................................... 
 
EČV motorového vozidla: ....................................................................... 
 
Žiadam o vydanie povolenia na: 
☐ jednorazový vjazd do zóny so zákazovou značkou  
☐ opakovaný vjazd do zóny so zákazovou značkou 
 
Stručné odôvodnenie žiadosti: 
 
 
 
 
 

 
Čestné vyhlásenie žiadateľa a súhlas so spracovaním osobných údajov: 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.  
 
V súlade s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
udeľujem mestskej časti súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu spracúvania, ktorým 
je riadne vybavenie žiadosti. Rozsah spracúvaných osobných údajov je daný účelom spracúvania. 
 
Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasuje, že sa oboznámila so základnými zásadami a pravidlami spracúvania osobných údajov 
a s podmienkami ochrany súkromia, zverejnenými na internetovej stránke mestskej časti www.lamac.sk/?program=312, ako aj s právami 
dotknutej osoby, ktorými disponuje v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov, ich obsahu riadne porozumela a tento súhlas je daný slobodne a vážne. 
 
V Bratislave dňa ....................................             Podpis žiadateľa:.............................................. 

 
 
V Bratislave, dňa ........................... 
 

______________________ 
          Podpis žiadateľa



 
           

        Mestská časť Bratislava - Lamač 
               Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47 

 

 

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – 
fyzická osoba 

 
 
Meno, priezvisko, titul:............................................................................................................. 
 
Adresa bydliska, PSČ:............................................................................................................. 
 
Dátum narodenia: ................................... Rodné číslo: ............................................. 
 
Telefonický kontakt: ................................... e-mail: .......................................................... 
 
Číslo OP:  ................................... 
 
V zmysle ust. § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
žiadam o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie: 
☐ rozkopávka 
☐ podvrtávka 
☐ uzávierka 
☐ iné činnosti/práce (uviesť) ....................................................................... 
 
Narušené budú nasledujúce telesá verejného priestranstva: 
☐ chodník    ☐ vozovka    ☐ iné 
 
a to týmto spôsobom: 
 
.................................................................................................................................................................. 
(žiadateľ uvedie spôsob narušenia vyššie uvedeného telesa, napr. „vykopanie 1m hlbokej diery na 
chodníku“) 
 
Miesto výkonu prác: ................................................................................................................................ 
(žiadateľ uvedie ulicu, prípadne číslo domu, pred ktorým(i) bude práce vykonávať) 
 
Predpokladaný termín začatia činností/prác: ....................................................................................... 
 
Predpokladaný termín ukončenia/rozsah trvania: ............................................................................... 
(žiadateľ uvedie presný dátum alebo predpokladaný časový rozsah vykonávaných činností/prác) 
 
Investorom bude: .............................................................................................................................. 
(žiadateľ uvedie údaje o investorovi v rozsahu názov, sídlo, IČO) 



 

Príloha č. 6 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 

Súčasne žiadame o povolenie obsadiť verejné priestranstvo k tejto rozkopávke na skládku 
materiálu, zariadenie staveniska alebo uzavretie komunikácie podľa kótovaného náčrtu na druhej 
strane tejto žiadosti v čase od ........................... do ......................... nasledovne: 

Chodník Vozovka Iné 
šírka (m) dĺžka (m) výmera 

(m2) 
šírka (m) dĺžka (m) výmera 

(m2) 
šírka (m) dĺžka (m) výmera 

(m2) 
 
 

        

 
Zodpovedný vedúci za rozkopávku/podvrtávku/uzávierku: 

Meno a priezvisko:  
 
Názov a sídlo zamestnávateľa: 

 
 

Číslo telefónu:  
e-mail:  

 
Stavebný dozor investora vykonáva: 

Meno a priezvisko:  
 
Názov a sídlo zamestnávateľa: 

 
 

Číslo telefónu:  
e-mail:  

 
Čestné vyhlásenie žiadateľa a súhlas so spracovaním osobných údajov: 
 
V súlade s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
udeľujem mestskej časti súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu spracúvania, ktorým 
je riadne vybavenie žiadosti. Rozsah spracúvaných osobných údajov je daný účelom spracúvania. 
 
Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasuje, že sa oboznámila so základnými zásadami a pravidlami spracúvania osobných údajov 
a s podmienkami ochrany súkromia, zverejnenými na internetovej stránke mestskej časti www.lamac.sk/?program=312, ako aj s právami 
dotknutej osoby, ktorými disponuje v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov, ich obsahu riadne porozumela a tento súhlas je daný slobodne a vážne. 
 
V Bratislave dňa ....................................             Podpis žiadateľa:.............................................. 

 
V Bratislave, dňa ........................... 
 

______________________ 
          Podpis žiadateľa 

 
Prílohy k žiadosti: 
 
☐ stavebné povolenie  ☐ harmonogram prác  ☐ situačný náčrt 
 
☐ schválený projekt organizácie dopravy    
 
☐ zakreslené a správcami potvrdené trasy inžinierskych sietí (diaľkové káble, telefóny, vodovod, 
plynovod, kanalizácia, elektrické káble)  
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Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – 
právnická osoba 

 
 
Obchodné meno: ............................................................................................................. 
 
Sídlo:   ............................................................................................................. 
 
IČO:   ................................... DIČ: .......................................................... 
 
Telefonický kontakt: ................................... e-mail: .......................................................... 
 
Štatutárny zástupca: ............................................................................................................. 
 
V zmysle ust. § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
žiadam o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie: 
☐ rozkopávka 
☐ podvrtávka 
☐ uzávierka 
☐ iné činnosti/práce (uviesť) ....................................................................... 
 
Narušené budú nasledujúce telesá verejného priestranstva: 
☐ chodník    ☐ vozovka    ☐ iné 
 
a to týmto spôsobom: 
 
.................................................................................................................................................................. 
(žiadateľ uvedie spôsob narušenia vyššie uvedeného telesa, napr. „vykopanie 1m hlbokej diery na 
chodníku“) 
 
Miesto výkonu prác: ................................................................................................................................ 
(žiadateľ uvedie ulicu, prípadne číslo domu, pred ktorým(i) bude práce vykonávať) 
 
Predpokladaný termín začatia činností/prác: ....................................................................................... 
 
Predpokladaný termín ukončenia/rozsah trvania: ............................................................................... 
(žiadateľ uvedie presný dátum alebo predpokladaný časový rozsah vykonávaných činností/prác) 
 
Investorom bude: .............................................................................................................................. 
(žiadateľ uvedie údaje o investorovi v rozsahu názov, sídlo, IČO) 



 

Príloha č. 7 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 

Súčasne žiadame o povolenie obsadiť verejné priestranstvo k tejto rozkopávke na skládku 
materiálu, zariadenie staveniska alebo uzavretie komunikácie podľa kótovaného náčrtu na druhej 
strane tejto žiadosti v čase od ........................... do ......................... nasledovne: 

Chodník Vozovka Iné 
šírka (m) dĺžka (m) výmera 

(m2) 
šírka (m) dĺžka (m) výmera 

(m2) 
šírka (m) dĺžka (m) výmera 

(m2) 
 
 

        

 
Zodpovedný vedúci za rozkopávku/podvrtávku/uzávierku: 

Meno a priezvisko:  
 
Názov a sídlo zamestnávateľa: 

 
 

Číslo telefónu:  
e-mail:  

 
Stavebný dozor investora vykonáva: 

Meno a priezvisko:  
 
Názov a sídlo zamestnávateľa: 

 
 

Číslo telefónu:  
e-mail:  

 
Čestné vyhlásenie žiadateľa a súhlas so spracovaním osobných údajov: 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.  
 
V súlade s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
udeľujem mestskej časti súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu spracúvania, ktorým 
je riadne vybavenie žiadosti. Rozsah spracúvaných osobných údajov je daný účelom spracúvania. 
 
Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasuje, že sa oboznámila so základnými zásadami a pravidlami spracúvania osobných údajov 
a s podmienkami ochrany súkromia, zverejnenými na internetovej stránke mestskej časti www.lamac.sk/?program=312, ako aj s právami 
dotknutej osoby, ktorými disponuje v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov, ich obsahu riadne porozumela a tento súhlas je daný slobodne a vážne. 
 
V Bratislave dňa ....................................             Podpis žiadateľa:.............................................. 

 
V Bratislave, dňa ........................... 
 

______________________ 
          Podpis žiadateľa 

 
Prílohy k žiadosti: 
 
☐ stavebné povolenie  ☐ harmonogram prác  ☐ situačný náčrt 
 
☐ schválený projekt organizácie dopravy  
 
☐ zakreslené a správcami potvrdené trasy inžinierskych sietí (diaľkové káble, telefóny, vodovod, 
plynovod, kanalizácia, elektrické káble) 
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Príloha č. 8 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu 
komunikáciu/zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu  – fyzická osoba 

 
Meno, priezvisko, titul:.............................................................................................................  
 
Adresa bydliska, PSČ:............................................................................................................. 
 
Dátum narodenia: ................................... Rodné číslo: ............................................. 
 
Telefonický kontakt: ................................... e-mail: .......................................................... 
 
Číslo OP:  ................................... 
 
V zmysle ust. § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) žiadam 
o vydanie povolenia na: 
☐ pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. Triedy 
☐ pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 
☐ zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 
 
Na mieste: .............................................................................................................................................. 
 
V termíne (od-do): ............................................................ 
 
Stručné odôvodnenie žiadosti: 

 
 
 

 
Čestné vyhlásenie žiadateľa a súhlas so spracovaním osobných údajov: 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.  
 
V súlade s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
udeľujem mestskej časti súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu spracúvania, ktorým 
je riadne vybavenie žiadosti. Rozsah spracúvaných osobných údajov je daný účelom spracúvania. 
 
Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasuje, že sa oboznámila so základnými zásadami a pravidlami spracúvania osobných údajov 
a s podmienkami ochrany súkromia, zverejnenými na internetovej stránke mestskej časti www.lamac.sk/?program=312, ako aj s právami 
dotknutej osoby, ktorými disponuje v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov, ich obsahu riadne porozumela a tento súhlas je daný slobodne a vážne. 
 
V Bratislave dňa ....................................             Podpis žiadateľa:.............................................. 

 
V Bratislave, dňa ........................... 

______________________ 
          Podpis žiadateľa 



Príloha č. 8 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 
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Príloha č. 8 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 

 
Prílohy: 
 
☐  projektová dokumentácia zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie, resp. pripojenia na miestnu 

komunikáciu 
☐  záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava IV, Okresného 

dopravného inšpektorátu 
☐  stanovisko správcu miestnych komunikácií (len ak ním nie je mestská časť Bratislava – Lamač) 
 
☐  doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné vecné právo k nehnuteľnosti 

(žiadateľ dokladá len pri žiadosti o zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti)



Príloha č. 9 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 
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Príloha č. 9 k sadzobníku poplatkov miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu 
komunikáciu/zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu  – právnická osoba 

 
Obchodné meno: .............................................................................................................  
 
Sídlo:   ............................................................................................................. 
 
IČO:   ................................... DIČ: ............................................. 
 
Telefonický kontakt: ................................... e-mail: .......................................................... 
 
Štatutárny zástupca: ............................................................................................................. 
 
V zmysle ust. § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) žiadam 
o vydanie povolenia na: 
☐ pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. Triedy 
☐ pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 
☐ zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 
 
Na mieste: .............................................................................................................................................. 
 
V termíne (od-do): ............................................................ 
 
Stručné odôvodnenie žiadosti: 

 
 
 

 
Čestné vyhlásenie žiadateľa a súhlas so spracovaním osobných údajov: 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.  
 
V súlade s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
udeľujem mestskej časti súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu spracúvania, ktorým 
je riadne vybavenie žiadosti. Rozsah spracúvaných osobných údajov je daný účelom spracúvania. 
 
Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasuje, že sa oboznámila so základnými zásadami a pravidlami spracúvania osobných údajov 
a s podmienkami ochrany súkromia, zverejnenými na internetovej stránke mestskej časti www.lamac.sk/?program=312, ako aj s právami 
dotknutej osoby, ktorými disponuje v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov, ich obsahu riadne porozumela a tento súhlas je daný slobodne a vážne. 
 
V Bratislave dňa ....................................             Podpis žiadateľa:.............................................. 

 
V Bratislave, dňa ........................... 

______________________ 
          Podpis žiadateľa 
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Prílohy: 
 
☐  projektová dokumentácia zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie, resp. pripojenia na miestnu 

komunikáciu 
☐  záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava IV, Okresného 

dopravného inšpektorátu 
☐  stanovisko správcu miestnych komunikácií (len ak ním nie je mestská časť Bratislava – Lamač) 
 
☐  doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné vecné právo k nehnuteľnosti 

(žiadateľ dokladá len pri žiadosti o zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti)
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Tlačivo k zverejneniu riadkovej inzercie 
 
 
1                                    
2                                    
3                                    
4                                    
5                                    
6                                    
7                                    
8                                    
9                                    
10                                    

 
 
Poznámky: 
Žiadateľ o zverejnenie riadkovej inzercie čitateľne vyplní tlačivo uvedením presného znenia textu, o ktorého zverejnenie žiada. 
Prvý riadok je spoplatnený sumou 1,50 eur, každý ďalší začatý riadok sumou 0,50 eur.  
Jeden riadok obsahuje 35 okienok na umiestnenie znakov, maximálny počet znakov je 350. Každý znak musí byť umiestnený v samostatnom 
okienku. POZOR! Písmeno CH sa považuje za dva znaky (rovnako ako v elektronickej forme) a je nutné umiestniť do samostatných okienok 
písmená C a H. 
Znakom rozumej písmená, číslice a interpunkčné znamienka (bodky, čiarky, otáznik, výkričník, pomlčka...). Možnosť zverejnenia iných ako 
uvedených znakov (napríklad emotikonov) je nutné prekonzultovať so zodpovednou osobou. 


