
 
Meno, priezvisko, resp. obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa  

 

 

 

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

 

       Mesto Senica 

       Oddelenie výstavby, ŽP a dopravy 

       Štefánikova 1408/56 

                                                                            905 01  Senica 

 

 

Vec 

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania ciest – nadmerná a nadrozmerná preprava 

 

 V zmysle § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov žiadam o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácií, 

ktorým bude vykonanie nadrozmernej, resp. nadmernej prepravy 

 

Údaje o preprave : ........................................................................................................................  

 

Dopravca : .................................................................................................................................... 

 

Náklad – druh : .................................................... hmotnosť : ..................................................... 

 

Ťahač - typ : .................................................EVČ : ..................................... hmotnosť : .............  

 

Podvozok - typ : .......................................... EVČ : .................................... . hmotnosť : ............ 

 

Súprava  - max. dĺžka : .............................. max. šírka : ............................................................ 

 

max. výška : ................................................ max. hmotnosť : .....................................................  

 

Ďalšie údaje:  

- počet náprav/počet kolies  

- hmotnosti pripadajúce na jednotlivé nápravy  

- rázvor náprav  

- min. polomer otáčania  

- max. prepravná rýchlosť  

 

Termín prepravy : ...................................................................................................................... 

 

Dĺžka prepravnej trasy : ............................................................................................................ 

 

Návrh trasy prepravy : .............................................................................................................. 

 

Zodpovedný za prepravu (meno, priezvisko, telefónne číslo) : ................................................ 

 

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



Zabezpečenie technického sprievodu : ..................................................................................... 

 

Odôvodnenie žiadosti : ............................................................................................................... 

 

 

 

 

                                                                                                       ––––––––––––––––––––––

                                                            odtlačok pečiatky a podpis 

 

 

 

Príloha :  

 

- ak nadmerná preprava s celkovou hmotnosťou nad 60 t má na úrovni koľají krížiť 

železničnú dráhu, súhlas na kríženie od vlastníka, alebo prevádzkovateľa železničnej 

dráhy, 

- ak nadrozmerná preprava pri výške nad 4,5 m má prechádzať pod trolejovým 

vedením, súhlas na kríženie od správcu, alebo vlastníka, alebo prevádzkovateľa 

trolejového vedenia, 

- ak sa prepravná trasa dotýka diaľnice, súhlas Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

 

Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č.135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom, ktorý 

je predmetom tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania 

preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú 

uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po 

uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa 

požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti 

spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo 

nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie 

konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá osoba môže 

uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 

905 25 Senica, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp. 

zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií 

o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle https://senica.sk/ 
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