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Prvá kapitola 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Účel a záväznosť 

1. Primátor mesta Prešov v súlade s čl. 5 ods. 3. písm. b) bod 1. v spojení s čl. 14 ods. 6. 
písm. a) Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove vydáva túto Smernicu 
primátora mesta Prešov SP – 72 „Technické podmienky pre usporiadanie siete miestnych 
komunikácií v meste Prešov“ (ďalej len „smernica“), ktorá určuje jednotné zásady 
a technické podmienky, pomocou ktorých je zabezpečené účelné a efektívne usporiadanie 
siete miestnych komunikácií na území mesta Prešov, definovanie postupu a vedenia 
dostatočnej technickej evidencie o miestnych komunikáciách. 

2. Cieľom technických podmienok je určenie jednotných zásad na usporiadanie siete 
miestnych komunikácií (ďalej len MK), ktoré zahŕňa: 
a) definovanie rozdelenia a označenia MK; 
b) definovanie miest začiatkov a koncov miestnych a účelových komunikácií z hľadiska 

technickej evidencie, 
c) definovanie miest začiatkov a koncov miestnych a účelových komunikácií z hľadiska 

majetkovej správy, 
d) spôsob realizácie usporiadania siete MK. 

3. Technické podmienky sú určené pre proces: 
a) koncepcie a rozvoja siete MK,  
b) predinvestičnej prípravy a investičnej výstavby MK,  
c) usporiadania siete MK;  
d) technickej evidencie MK; 
e) majetkovej správy MK; 
f) pre potreby údržby MK; 
a to v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb. v znení 
neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 

4. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov mesta Prešov (ďalej len 
„zamestnanci“). 

Článok 2 
Súvisiace legislatívne predpisy a technické normy 

1. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov; 

2. Vyhláška FMD č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

3. TP 03/2004 Technické podmienky – Usporadúvanie cestnej siete 

4. STN 73 6100 Názvoslovie pozemných komunikácií 

5. STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 
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6. STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 

7. STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na cestných komunikáciách 

Článok 3 
Použité skratky 

skratka názov 
CS cestná sieť 
PK pozemná komunikácia 
MK miestna komunikácia 
UK účelová komunikácia 
VUK verejná účelová komunikácia 
mesto Mesto Prešov 
NUK neverejná účelová komunikácia 
SMK sieť miestnych komunikácií 
PMK pasport miestnych komunikácií 
TP technické podmienky 
CH chodník – komunikácia pre peších 
CK cyklistická komunikácia 
SP spevnená plocha  
SCH schody 
PCH podchod 
NCH nadchod 
P parkovisko 
L lávka 
R rampa 

Druhá kapitola 
VŠEOBECNE 

Článok 4 
Základné definície a pojmy 

1. Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. 
a) Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov 

svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych 
komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.  

b) Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, 
objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, 
ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a 
hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií 
nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, 
najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber 
mýta a kontrolu elektronického výberu mýta. 
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2. Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve 
mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete 
miestnych komunikácií. 

3. Účelové komunikácie slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo 
jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo 
komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch. Účelovými 
komunikáciami sú najmä poľné a lesné cesty, príjazdové cesty k závodom, staveniskám, 
lomom, baniam, pieskovniam a k iným objektom a cesty v uzavretých priestoroch a 
objektoch. 

4. Pasport miestnych komunikácií – súbor textových informácií a grafického znázornenia 
popisných údajov a technických parametrov o cestnom telese, jeho súčastiach a ostatných 
objektoch dopravného priestoru súvisiacich s komunikáciou a spolu tvoriacich sieť MK.  

5. Na účely týchto TP sa spresňujú a dopĺňajú tieto pojmy a definície: 
a) križovatkový bod je miesto v križovatke, kde sa v jednom bode pretínajú minimálne 

dve alebo stýkajú minimálne tri osi jazdných pásov, 
b) križovatkový úsek je úsek medzi dvomi križovatkovými bodmi ktorým prechádza 

daná pozemná komunikácia cez oblasť zložitej križovatky, 
c) orientácia pozemnej komunikácie vyjadruje popis miestopisného priebehu pozemnej 

komunikácie; je daná začiatkom a koncom pozemnej komunikácie, 
d) oddelené časti smerovo rozdelenej cestnej komunikácie sú časti pozemnej 

komunikácie v úseku jej smerového rozdelenia (jednosmerné jazdné pásy); oddelená 
časť (jazdný pás), kde je smer jazdy súhlasný so smerom orientácie pozemnej 
komunikácie sa označuje „oddelená časť 1“ a oddelená časť (jazdný pás), kde je 
smer jazdy protismerný k orientácii pozemnej komunikácie sa označuje „oddelená 
časť 2“, 

e) peážujúca pozemná komunikácia je pozemná komunikácia, ktorej trasa v určitom 
úseku vedie v trase inej pozemnej komunikácie. V tomto prípade je peážujúcou 
pozemnou komunikáciou pozemná komunikácia s nižším dopravným významom 
(pozemná komunikácia nižšej triedy, v prípade rovnakých tried pozemná 
komunikácia vyššieho čísla). 

6. Ďalšie názvoslovie je použité v zmysle STN 73 6100 a súvisiacich projektových noriem 
pre pozemné komunikácie. 

Článok 5 
Základné rozdelenie pozemných komunikácií 

1. Pozemné komunikácie sa delia na: 
a) diaľnice; 
b) cesty pre motorové vozidlá (rýchlostné cesty); 
c) cesty I., II. a III. triedy - súhrnne nazývané „cestné komunikácie“; 
d) miestne komunikácie I., II., III. a IV. triedy 

d1) MK I. triedy - hlavné mestské komunikácie vyhovujúce technicky všetkým 
druhom dopravy (napríklad komunikácie, po ktorých sa vedie aj hromadná 
verejná doprava, zberné, výpadové a iné zvlášť významné mestské 
komunikácie); 

d2) MK II. triedy - ostatné mestské komunikácie a komunikácie pokiaľ vyhovujú 
premávke všetkých druhov motorových vozidiel; 
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d3) MK III. triedy - ostatné mestské komunikácie, pokiaľ sú aspoň obmedzene  
prístupné premávke motorovými vozidlami; 

d4) MK IV. triedy - mestské komunikácie, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné 
premávke motorovými vozidlami (napríklad cestičky, chodníky, samostatné 
cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a podobne); 

e) účelové komunikácie 
e1) verejné - takúto UK môže mesto vyhlásiť za neverejnú na návrh jej vlastníka, 

správcu alebo užívateľa a len so súhlasom jej vlastníka; 
e2) neverejné – UK v uzavretých priestoroch alebo objektoch. 

Článok 6 
Definovanie siete pozemných komunikácií 

1. Sieť pozemných komunikácií tvorí: 
a) cestná sieť (CS) – zložená z diaľnic, ciest pre motorové vozidlá (rýchlostných ciest) 

a ciest I., II. a III. triedy; 
b) sieť miestnych komunikácií – zložená z miestnych komunikácií I., II., III. a IV. 

triedy a účelových komunikácií. 

2. Cestná sieť je nadradenou dopravnou sieťou s vyšším dopravným významom. 

Článok 7 
Vlastníctvo a správa miestnych komunikácií 

1. Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve mesta a miestnych komunikácií 
zabezpečuje mesto; pri účelových komunikáciách ich zabezpečujú vlastníci a iné 
oprávnené osoby. 

2. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve mesta.  

3. Účelové komunikácie sú vo vlastníctve štátu alebo iných právnických osôb alebo 
fyzických osôb. 

4. Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií 
vykonáva mesto ako prenesený výkon štátnej správy. 

5. Správu komunikácií, ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve mesta, o miestne 
komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve mesta vykonáva mesto, prípadne 
právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené; ak ide o účelové 
komunikácie vo vlastníctve štátu vykonávajú právnické osoby, ktorým účelové 
komunikácie celkom alebo prevažne slúžia. 

Článok 8 
Hranice majetkovej správy pozemných komunikácií 

1. Hranice majetkovej správy diaľnic, ciest pre motorové vozidlá/rýchlostných ciest, 
privádzačov, ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií (v mieste hraníc podľa 
územnosprávneho členenia, hranice VÚC a hranice mesta), sú určené kolmicou na os 
obojsmernej komunikácie alebo na os jazdného pásu smerovo rozdelenej komunikácie 
(na os smerovo rozdelenej cestnej komunikácie). 
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2. Všeobecné zásady určovania hraníc majetkovej správy pozemných komunikácií v 
križovatkách: 
a) v úrovňových križovatkách patria križovatkové vetvy tomu majetkovému správcovi, 

ktorému prislúcha pozemná komunikácia najnižšieho dopravného významu v 
križovatke, 

b) v mimoúrovňových križovatkách patria križovatkové vetvy tomu majetkovému 
správcovi, ktorému prislúcha pozemná komunikácia najvyššieho dopravného 
významu v križovatke. 

3. Podrobnejšie sú tieto zásady definované a graficky znázornené v prílohe č. 1 tejto 
smernice. 

Tretia kapitola 
SIEŤ MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

Článok 9 
Charakteristika miestnych komunikácií 

1. Sieť MK sa buduje, spravuje a udržiava v súlade s dopravnou politikou zadefinovanou 
v územnom pláne mesta a v záujme účelného, bezpečného a hospodárneho zabezpečenia 
cestnej premávky. 

2. Miestna komunikácia začína a končí v intraviláne alebo extraviláne. Ak je jej začiatok, 
resp. koniec situovaný v križovatke s inou pozemnou komunikáciou, je potrebné dodržať 
zásady ich vzájomného prepojenia. 

3. Miestne komunikácie sú spravidla napojené na cesty I., II. a III. triedy, prípadne na 
privádzač. Na miestne komunikácie sa pripájajú účelové komunikácie. 

4. Podrobnosti o začiatkoch a koncoch pozemných komunikácií v križovatkách ako aj 
zásady ich vzájomného prepojenia sú uvedené v prílohe č. 2 tejto smernice. 

Článok 10 
Označenie miestnych komunikácií 

1. Miestne komunikácie I., II. a III. triedy sa označujú „MK X Y“, kde: 
a) X má hodnotu I., II. alebo III. a vyjadruje triedu miestnej komunikácie; 
b) Y vyjadruje názov ulice, na ktorej sa komunikácia nachádza. 

2. Miestne komunikácie IV. triedy sa neoznačujú číselne; pre definovanie najčastejšie 
používaných druhov je potrebné používať skratky CH, CK, SP, SCH, PCH, NCH, P, L, 
alebo R v spojení s názvom ulice, resp. námestia, kde sa komunikácia nachádza. Uvedené 
skratky sú definované v čl. 3 tejto smernice. 

3. Účelové komunikácie sa neoznačujú číselne; pre definovanie je potrebné používať 
skratky VUK, resp. NUK v spojení s názvom ulice, na ktorej sa komunikácia nachádza. 

4. Označenie MK je možné pre lepšiu identifikáciu doplniť uvedením začiatku a konca 
úseku danej MK, ktorý môže byť zadefinovaný:  
a) krížením s najbližšími ulicami; 
b) orientačnými číslami budov zástavby pozdĺž úseku MK. 
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5. Príklad ad 1) MK I. Vihorlatská, úsek Arm. gen. Svobodu – Sibírska; 
  MK II. Vihorlatská č. 8 – 12; 
 Príklad ad 2) CH Vihorlatská č. 8 – 12; 
  PCH Sekčovská; 
  SP Nám. mieru; 
  P Prostějovská č. 43 
 Príklad ad 3) VUK Prostějovská č. 37-43; 

Článok 11 
Usporiadanie siete miestnych komunikácií 

1. Usporiadaním siete MK sa rozumie: 
a) zaradenie komunikácií do siete MK; 
b) zmena triedy komunikácií (zmenou ich dopravného významu, určenia a technického 

vybavenia); 
c) zmena označenia komunikácií; 
d) vyradenie komunikácií zo siete MK. 

2. Pri usporiadaní siete MK musia byť dodržané zásady vzájomného prepojenia pozemných 
komunikácií tvoriacich sieť MK vo vzťahu k cestnej sieti. 

Článok 12 
Základné pravidlá 

pre zaradzovanie pozemných komunikácií do siete MK  
a vyradzovanie MK zo siete MK 

1. Do siete MK patria: 
a) miestne a účelové komunikácie v zastavanom území alebo v území určenom na 

súvislé zastavanie (okrem prejazdných úsekov cestných komunikácií); 
b) miestne a účelové komunikácie spájajúce navzájom jednotlivé časti mesta; 
c) miestne a účelové komunikácie v zastavanom území alebo v území určenom na 

súvislé zastavanie spájajúce mesto so železničnou stanicou, či železničnou 
zastávkou, letiskom, prístavom, s cintorínom a pod. 

2. Do siete MK nepatria: 
a) cestné komunikácie vrátene ich prejazdných úsekov v meste a colných priestoroch 

zaradené do cestnej siete; 
b) cestné komunikácie vedúce mimo územia zastavaného alebo určeného k súvislému 

zastavaniu zaradené do cestnej siete, ktoré spájajú železničné stanice, letiská pre 
pravidelnú verejnú dopravu, verejné prístavy, s diaľnicami, cestami pre motorové 
vozidlá (rýchlostnými cestami) a cestami, pokiaľ ako účelové komunikácie neslúžia 
prevažne premávke alebo správe týchto zariadení. 

3. Do siete MK sa zaradí: 
a) každý novovybudovaný úsek pozemnej komunikácie, ktorý bol už v stavebnom 

povolení v projektovej dokumentácii stavby zadefinovaný ako miestna komunikácia. 
Pri etapovitom budovaní pozemných komunikácií sa pozemná komunikácia zaradí 
do siete MK na dobu určitú (do dobudovania ďalšej etapy, resp. uceleného cestného 
ťahu); 
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b) pozemná komunikácia alebo jej časť, ktorá bola vyradená z cestnej siete 
rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy; 

c) pozemná komunikácia alebo jej časť, ak je to potrebné na účelné usporiadanie tejto 
siete, najmä na dosiahnutie súvislých cestných ťahov alebo na pripojenie mesta na 
cestnú sieť na základe zmluvy s vlastníkom pozemnej komunikácie. 

4. Zo siete MK sa vyradí miestna alebo účelová komunikácia alebo jej časť,: 
a) ktorá je určená na zaradenie do cestnej siete z dôvodu jej účelného usporiadania, 

najmä na dosiahnutie súvislých cestných ťahov alebo na pripojenie mesta na cestnú 
sieť na základe zmluvy s vlastníkom pozemnej komunikácie; 

b) ktorú prevezme do vlastníctva iná fyzická alebo právnická osoba ako verejnú alebo 
neverejnú účelovú komunikáciu; 

c) ak už nie je potrebná na účelné usporiadanie tejto siete v dôsledku inej investičnej 
výstavby alebo zmeny dopravných pomerov. Takúto komunikáciu môže vlastník 
alebo ním poverený správca využiť ako cestný pomocný pozemok, prípadne 
zrekultivovať, ak sa nemôže využiť žiadnym z vyššie uvedených spôsobov. 

5. Pozemky súvisiace s pozemnou komunikáciou, ktorá je zaradená do siete miestnych 
komunikácií, t.j. pozemky minimálne v šírke dopravného priestoru komunikácie, majú 
byť vo vlastníctve mesta. Ak toto nie je splnené, musí mať mesto k užívaniu pozemku 
pod touto pozemnou komunikáciou iný právny vzťah (t. j. právo nájmu, právo užívania,  
právo prejazdu, prechodu a pod.). 

Štvrtá kapitola 
PROCES (REALIZÁCIA) USPORIADANIA SIETE MK 

Článok 13 
Rozhodovacie konanie 

1. O usporiadaní siete MK rozhoduje mesto ako príslušný cestný správny orgán podľa 
ustanovenia § 3 ods. 2, § 4b cestného zákona a § 5 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. 

2. Na konanie o usporiadaní siete MK sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní1. 
3. Rozhodovacie konanie o usporiadaní siete MK môže začať na základe: 

a) ponuky vlastníka pozemnej komunikácie, ktorá bola vyradená z cestnej siete, na jej 
zaradenie do siete MK. Ponuka musí obsahovať náležitosti uvedené v čl. 14 tejto 
smernice; 

b) žiadosti vlastníka účelovej, resp. prístupovej komunikácie na jej zaradenie do siete 
MK. Ak usporadúvaná komunikácia má viac vlastníkov, žiadosť podáva jeden 
z nich; 

c) právoplatného kolaudačného rozhodnutia na novú pozemnú komunikáciu, ktorá bola 
vybudovaná mestom ako miestna komunikácia a doposiaľ nebola usporiadaná; 

d) žiadosti majetkového správcu miestnej komunikácie, na ktorej boli vykonané 
stavebné práce, ktoré sú dôvodom pre zmenu triedy tejto komunikácie; 

e) žiadosti majetkového správcu miestnej komunikácie z dôvodu zmeny jej označenia; 
f) žiadosti záujemcu o nadobudnutie vlastníckych práv k MK po jej vyradení v zmysle 

čl. 12, ods. 4, písm. b) tejto smernice.  

                                                            
1  zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
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4. V prípade, že MK má byť zo siete MK vyradená z dôvodu jej zaradenia do cestnej siete 
v zmysle čl. 12, ods. 4, písm. a) tejto smernice, mesto vydá rozhodnutie o jej vyradení 
bez rozhodovacieho konania podľa ods. 2 tohto článku, a to na základe rozhodnutia 
ministerstva, ako ústredného orgánu štátnej správy pre pozemné komunikácie v zmysle 
osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov2 o usporiadaní cestnej siete. 

5. Výsledkom rozhodovacieho konania je vydanie rozhodnutia cestného správneho orgánu, 
ktoré príslušný správca MK bezodkladne zaeviduje do pasportu MK – jeho textovej aj 
grafickej časti.  

Článok 14 
Náležitosti žiadosti o usporiadanie siete MK 

1. Žiadosť o usporiadanie siete MK musí obsahovať nasledovné technické podklady: 
1.1 Technický popis usporadúvanej pozemnej komunikácie s obsahom: 

a) označenie komunikácie v zmysle čl. 10 ods. 1 – 4 tejto smernice, prípadne názov 
komunikácie (ulice) navrhovanej na usporiadanie (resp. úseku komunikácie); 

b) dĺžka usporadúvaného úseku (v km na tri desatinné miesta)3; 
c) označenie začiatku a konca usporadúvaného úseku v zmysle č. 10 ods. 4 a prílohy č. 

2 tejto smernice, 
d) funkčná trieda a kategória komunikácie navrhovanej na zaradenie alebo zmenu triedy 

(šírka komunikácie medzi obrubníkmi, resp. šírky spevnenej časti komunikácie v m 
na jedno desatinné miesto)3; 

e) popis technického stavu komunikácie navrhovanej na zaradenie alebo zmenu triedy a 
jej príslušenstva (druh krytu vozovky, dopravné značenie, bezpečnostné ochranné 
zariadenie, stromoradie, odvodňovanie atď.)3; 

f) popis objektov komunikácie navrhovanej na zaradenie alebo zmenu triedy a ich 
technický stav (mosty, priepusty, železničné priecestia, podcestia, tunely, prievozy, 
brody, oporné a zárubné múry, protihlukové clony a pod.)3; 

g) smerové a výškové pomery (polomer R v m a spád v %) komunikácie navrhovanej 
na zaradenie alebo zmenu triedy3; 

h) návrh na usporiadanie vlastníctva a majetkovej správy usporadúvanej komunikácie; 
i) odôvodnenie návrhu na usporiadanie komunikácie. 

1.2 Prehľadnú grafickú situáciu v príslušnej mierke (1:1000 až 1:2000), v ktorej sú 
vyznačené: 
a) dôležité objekty pre jednoznačnú mapovú orientáciu, akými sú ostatné priľahlé 

komunikácie, železničné trate a priecestia, vodné toky, významné budovy 
s uvedením popisných, resp. orientačných čísel a pod.; 

b) údaje, ktoré sú uvedené pre technický popis v ods. 1.1, písm. b, c, d, e, g tohto 
článku; 

 
 
 
 
 

                                                            
2  §3 ods. 3 písm. d) a §4a cestného zákona a §5 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov 
3  údaje sa uvedú podľa skutočnosti – overené databankou miestnych komunikácií alebo z projektu skutočného vyhotovenia 
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c) farebné vyznačenie: 
1. MK I. triedy: fialovou farbou 

2. MK II. triedy: modrou farbou 

3. MK III. triedy: zelenou farbou 

4. MK IV. triedy podľa rozdelenia:  

 Pešie komunikácie  
(chodníky, námestia, schody, podchody, 
nadchody, lávky a iné spevnené plochy) 

žltou farbou 

 Cyklistické komunikácie oranžovou farbou 

5. Ostatné objekty  

(podľa ods. 2, písm. a/ tohto článku) 

sivou farbou 

6. Úseky pozemných komunikácií 
navrhnuté na zaradenie 

červenou farbou 

7. Úseky MK navrhnuté na zmenu triedy farbou navrhnutej triedy cestnej 
komunikácie a to súbežne popri 
pôvodnom farebnom vyznačení 

8. Úseky MK navrhnuté na zmenu 
označenia 

v pôvodných farbách svojich tried 

9. Úseky MK navrhnuté na vyradenie hnedou farbou vyznačenou popri 
úseku cestnej komunikácie 
navrhnutého na vyradenie 

 

1.3 Náčrtky všetkých križovatiek, v miestach ktorých sa nachádzajú hranice majetkovej 
správy, s vyznačením týchto hraníc (s uvedením čísla a dĺžky križovatkových úsekov 
pozemných komunikácií, vetiev) s legendou. 

1.4 Dokumentáciu porealizačného zamerania usporadúvanej komunikácie v digitálnej forme 
zobrazujúcu polohu, priebeh a technický popis objektov. 

2. Žiadosť o usporiadanie siete MK musí obsahovať najmä nasledovné doklady: 
a) kópia katastrálnej mapy s farebným vyznačením trasy dotknutej komunikácie; 
b) kolaudačné rozhodnutie, ak sa jedná o MK v zmysle čl. 12 ods. 3 písm. a) tejto 

smernice; 
c) zmluva, resp. zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva dotknutej 

komunikácie uzatvorená medzi terajším a budúcim vlastníkom (majetkovým 
správcom) v zmysle platných právnych predpisov, ak usporiadanie siete MK 
vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov ku komunikáciám; 

d) stanovisko orgánov štátnej správy a samosprávy, ktoré sú touto zmenou dotknuté. 
3. Vzor žiadosti o usporiadanie siete MK je uvedený v prílohe č. 3 tejto smernice. 
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Článok 15 
Pasport miestnych komunikácií 

1. Pasport miestnych komunikácií je nástrojom správcu MK na vedenie technickej 
evidencie o sieti MK.  

2. Správca MK na základe platných právnych predpisov4 zodpovedá za správnosť a 
aktuálnosť pasportu MK, ktorú kontroluje min. 1x ročne. 

3. Pasport MK má textovú časť a grafickú časť a môže obsahovať tiež mapovú časť. 

Článok 16 
Príslušnosť organizačných útvarov MsÚ 

1. V zmysle platných právnych predpisov5 mesto v oblasti miestnych komunikácií vystupuje 
ako vlastník, správca MK, ako aj cestný správny orgán pre miestne a účelové 
komunikácie. Tieto technické podmienky sa v praxi uplatňujú podľa platnej organizačnej 
štruktúry MsÚ a kompetencií pridelených organizačným útvarom. 

2. Mesto Prešov ako cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie, 
v zastúpení MsÚ v Prešove, Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie dopravy, 
energetiky a životného prostredia - vedie proces rozhodovacieho konania v zmysle čl. 13 
tejto smernice, na základe ktorého vydáva rozhodnutie o usporiadaní siete MK. 

3. Mesto Prešov ako stavebník, v zastúpení MsÚ v Prešove, Sekcia strategického rozvoja, 
Oddelenie investičnej výstavby – vykonáva úlohu žiadateľa, ak sa jedná: 
a) o zaradenie pozemnej komunikácie podľa čl. 13 ods. 3 písm. c) tejto smernice; 
b) o vyradenie MK zo siete podľa čl. 12 ods. 4 písm. c) tejto smernice. 

4. Mesto Prešov ako vlastník a správca MK, v zastúpení MsÚ v Prešove, Sekcia 
vnútornej správy a verejných činností, Oddelenie verejnoprospešných činností: 
a) vykonáva úlohu žiadateľa v prípadoch, ak sa jedná sa zmenu triedy alebo označenia 

MK podľa čl. 13 ods. 3 písm. d) a e) tejto smernice alebo ak nastanú iné závažné 
dôvody pre nové usporiadanie už zaradených MK; 

b) vedie technickú evidenciu o sieti MK (pasport MK).   
5. Mesto Prešov ako správca majetku mesta, v zastúpení MsÚ v Prešove, Sekcia 

majetková a ekonomická, Oddelenie mestského majetku – vykonáva úlohu žiadateľa ak 
sa jedná: 
a) o zaradenie pozemnej komunikácie podľa čl. 13 ods. 3 písm. a) a b) tejto smernice, 

pričom v čase podania žiadosti musia byť splnené predpoklady súvisiace 
s vlastníctvom pozemnej komunikácie vyplývajúce z iných platných normatívnych 
aktov mesta Prešov, na základe ktorých bude dodržané ustanovenie čl. 14 ods. 2 
písm. c) a čl. 7 ods. 2 tejto smernice a predpoklady súvisiace s vlastníctvom  
pozemkov vzťahujúcich sa k predmetnej pozemnej komunikácii, na základe ktorých 
bude dodržané ustanovenie čl. 12 ods. 5 tejto smernice. 

                                                            
4  §3d ods. 8  zákona č. 135/1961 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
5  zákon č. 135/1961 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
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Článok 17 
Zodpovednosť 

1. Za dodržiavanie tejto smernice sú zodpovední vedúci zamestnanci mesta organizačných 
útvarov, ktoré podľa platnej organizačnej štruktúry MsÚ sú kompetentné pre plnenie úloh  
uvedených v čl. 16 tejto smernice. 

2. Za kontrolu dodržiavania tejto smernice zodpovedá riaditeľ sekcie Stavebného úradu 
a urbanisitky ako vyšší vedúci gestora. 

Článok 18 
Prechodné ustanovenia 

1. Správca MK, v zastúpení MsÚ v Prešove, Sekcia vnútornej správy a verejných činností, 
Oddelenie verejnoprospešných činností, vykoná do 6 mesiacov odo dňa platnosti 
a účinnosti tejto smernice revíziu aktuálnosti pasportu MK v meste Prešov a spracuje 
o tom správu s uvedením nedostatkov. Zároveň spracuje návrh harmonogramu na jeho 
zosúladenie so skutkovým stavom. 

2. Správca majetku mesta, v zastúpení MsÚ v Prešove, Sekcia majetková a ekonomická, 
Oddelenie mestského majetku vykoná do 6 mesiacov odo dňa platnosti a účinnosti tejto 
smernice revíziu vlastníctva pozemkov vzťahujúcich sa k miestnym komunikáciám 
zaradeným do siete MK v čase nadobudnutia účinnosti tejto smernice a revíziu stavieb 
pozemných komunikácií zaradených do majetku mesta. 

3. Cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie, v zastúpení MsÚ v Prešove, 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie dopravy, energetiky a životného 
prostredia, vydá pre miestne komunikácie vybudované po roku 2007 rozhodnutie o ich 
zaradení do siete miestnych komunikácií bezodkladne po tom, čo pre vydanie 
rozhodnutia pre tieto komunikácie budú splnené všetky náležitosti vyplývajúce 
z ustanovení tejto smernice. 

Článok 19 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Vedúci zamestnanci mesta sú povinní oboznámiť s touto smernicou svojich 
podriadených, ktorých sa to týka. 

2. Táto smernica je vyhotovená v jednom originálnom rovnopise, ktorý je uložený na 
oddelení manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ. 

3. Na túto smernicu sa vzťahuje povinnosť zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

4. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej vydania. 
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Článok 20 
Zoznam príloh 

1. Zásady určenia hraníc majetkovej správy v križovatkách pozemných komunikácií a mimo 
križovatiek pozemných komunikácií. 

2. Definovanie začiatkov a koncov pozemných komunikácií v križovatkách a zásady ich 
vzájomného prepojenia.  

3. Vzor žiadosti o usporiadanie siete MK. 

Článok 21 
Rozdeľovník 

1. Primátor 
2. Zástupca primátora 
3. Hlavný kontrolór 
4. Prednosta MsÚ 
5. Náčelník MsP 
6. Riaditelia sekcií MsÚ 
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Zásady určenia hraníc majetkovej správy v križovatkách pozemných 

komunikácií a mimo križovatiek pozemných komunikácií 

Článok 1 
Všeobecné zásady pri určovaní hraníc majetkovej správy pozemných komunikácií 

Všeobecné zásady platia pre všetky typy križovatiek definovaných v prílohe č. 2 tejto 
smernice. 
1. Križovatkové úseky a vetvy križovatiek, odbočovacie a pripájacie pruhy, spomaľovací a 

zrýchľovací úsek, nábehové kliny, objekty ako aj vybavenie pozemnej komunikácie 
prináležia tej pozemnej komunikácii, ako je vymedzené hranicami majetkovej správy. 

2. Pri mimoúrovňových križovatkách a kríženiach spoločný objekt – most pre cestu nad 
križujúcou PK - podcestie pre PK pod križujúcou PK prináleží tej PK, na ktorej je 
situovaný ako mostný objekt. Mostný objekt je potrebné posudzovať ako celok, vrátane 
spodnej stavby. 

3. Zárezové svahy prináležia PK pod križujúcou PK. 
4. Násypové svahy prináležia PK nad križujúcou PK. 
5. Hranice príslušnosti k majetkovej správe sa vyznačujú osadením medzníkov a určujú sa 

podľa čl. 2 o vymedzení hraníc majetkovej správy. 

Článok 2 
Vymedzenie hraníc majetkovej správy v križovatkách pozemných komunikácií 

1. Vymedzenie hraníc majetkovej správy závisí od typu križovatky (jednoduchá úrovňová 
priesečná a styková, zložitá úrovňová priesečná a styková, mimoúrovňová styková a 
priesečná). 

2. Pri vymedzení hraníc majetkovej správy sa určuje príslušnosť plôch úsekov pozemných 
komunikácií a cestných pozemkov príslušnému majetkovému správcovi. 

3. Hranice majetkovej správy sú vyznačené medzníkmi a ich lomy oceľovými klincami, 
osadenými do povrchu krytu vozovky. 

4. V jednoduchých križovatkách je hranica majetkovej správy vymedzená spevnenou šírkou 
prebiehajúcej PK vyššieho dopravného významu. 

 
Legenda k obrázkom: 

miesto osadenia ocelového klinca alebo trubky

miesto osadenia medzníka 

hranica majetkovej správy 

hranica cestného pozemku  
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5. V zložitých križovatkách s fyzickými dopravnými ostrovčekmi je hranica majetkovej 

správy vymedzená vonkajším okrajom dopravného ostrovčeka. 
5.1 Ak nie sú v križovatke odbočovacie a pripájacie pruhy, hranica majetkovej správy v 

miestach pripojenia križovatkových úsekov a vetiev križovatiek je tvorená čiarou, 
vymedzujúcou spevnenú šírku komunikácie na strane pripojenia. 

Poznámka:  Toto pravidlo platí aj pre ods. 4 tohto článku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.2 Ak sú v križovatke odbočovacie a pripájacie pruhy, hranica majetkovej správy v miestach 

pripojenia križovatkových úsekov a vetiev križovatiek je tvorená čiarou, vymedzujúcou 
spevnenú šírku komunikácie na strane pripojenia a kolmicami k osiam vjazdových a 
výjazdových častí križovatkových úsekov a vetiev PK v križovatke. 

Poznámka: Toto pravidlo platí aj pre ods. 4 tohto článku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 V prípade smerovo rozdelenej PK pri definovaní hranice majetkovej správy prislúcha 

stredný deliaci pás PK vyššieho dopravného významu.  
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5.4 V zložitých mimoúrovňových križovatkách sú hranice majetkovej správy PK definované 

v zmysle ods. č. 4 a 5 tohto článku. 
5.5 V mimoúrovňovej stykovej križovatke patria všetky križovatkové úseky a vetvy PK 

vyššieho dopravného významu. 
Poznámka: V prípade križovatky dvoch PK rovnakého dopravného významu, patria všetky križovatkové 

úseky a vetvy priebežnej PK. 
 

 
 

5.6 V mimoúrovňovej priesečnej križovatke patria všetky križovatkové vetvy PK vyššieho 
dopravného významu. 

Poznámka Priebežná PK nižšieho dopravného významu prebieha križovatkou bez prerušenia (prináleží 
jej aj mostný objekt). 
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5.7 V mimoúrovňovej stykovej križovatke patria všetky križovatkové úseky a vetvy PK 

vyššieho dopravného významu.  
Poznámka: Aj keď uvedený príklad tvarom križovatky zodpovedá priesečnej križovatke, z hľadiska priebežnej, 

začínajúcej a končiacej PK ide o stykovú mimoúrovňovú križovatku. 
 

 
 

Článok 3 
Určenie hraníc majetkovej správy mimo križovatiek pozemných komunikácií 

1. Mimo križovatiek PK je hranica majetkovej správy definovaná ako kolmica na os 
príslušného jazdného pásu v mieste zmeny majetkového správcu (napr. hranica katastra, 
hranica VÚC a pod.). 
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2. V prípade odlišného miesta priebehu hranice pre dopravné smery smerovo nerozdelenej 

CK je hranica majetkovej správy definovaná v strede vzdialenosti miest priebehu hraníc 
pre oba dopravné smery. 

 

 
 
3. V prípade odlišného miesta priebehu hranice pre dopravné smery smerovo rozdelenej CK 

je hranica majetkovej správy definovaná ako kolmica na os príslušného jazdného pásu, 
pričom stredný deliaci pás prislúcha vždy oddelenej časti 1 (jazdnému pásu, ktorého 
orientácia je zhodná s orientáciou CK). 
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Článok 4 
Definovanie niektorých odvodených charakteristík pozemných komunikácií 

Na základe pravidiel určenia hraníc majetkovej správy PK sú definované niektoré 
odvodené charakteristiky PK. 
1. Dĺžka pozemnej komunikácie v majetkovej správe 

Dĺžka pozemnej komunikácie v určitej majetkovej správe je vyjadrená súčtom dĺžok 
všetkých medzikrižovatkových a križovatkových úsekov pozemnej komunikácie, ktorých 
orientácia je súhlasná s celkovou orientáciou pozemnej komunikácie, a ktoré prislúchajú 
určitému majetkovému správcovi. 

 
2. Súčtová dĺžka vozovky pozemnej komunikácie v majetkovej správe 

Súčtová dĺžka vozovky pozemnej komunikácie v určitej majetkovej správe je vyjadrená 
súčtom dĺžok vozoviek všetkých medzikrižovatkových a križovatkových úsekov 
pozemnej komunikácie, ktorých orientácia je súhlasná s celkovou orientáciou pozemnej 
komunikácie, súčtom dĺžok vozoviek všetkých úsekov, ktorých orientácia je nesúhlasná s 
celkovou orientáciou pozemnej komunikácie a súčtom dĺžok vozoviek všetkých 
križovatkových vetiev, ktoré prislúchajú pozemnej komunikácii, a ktoré prislúchajú 
určitému majetkovému správcovi. 

 
Poznámka: Dĺžka pozemnej komunikácie nemusí byť totožná s dĺžkou vozovky pozemnej komunikácie. 
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Definovanie začiatkov a koncov pozemných komunikácií v križovatkách a 
zásady ich vzájomného prepojenia 

Článok 1 
Rozdelenie križovatiek 

Z hľadiska určenia začiatku a konca pozemných komunikácií (PK) v križovatkách, sa križovatky 
rozdeľujú do dvoch základných skupín: na križovatky jednoduché a zložité. Základný rozdiel pri 
tomto členení je v úrovni zovšeobecnenia križovatiek, t.j. kým v jednoduchých križovatkách sa 
nerozlišujú križovatkové úseky PK (úseky, ktorými PK prechádza cez križovatku) a križovatkové 
vetvy (úseky, ktoré zabezpečujú prepojenie križujúcich sa PK), tak v zložitých križovatkách sa takéto 
úseky rozlišujú. 

 
Pre účely tohto nariadenia sú križovatky definované: 
a) Jednoduché križovatky - úrovňové križovatky dvoch alebo viacerých PK, ktoré v oblasti 

križovatky: 
 nemajú žiadne dopravné ostrovčeky; 
 majú optické dopravné ostrovčeky; 
 majú fyzické dopravné ostrovčeky, ktorých najdlhšia hrana má dĺžku do 30 m a najkratšia 

hrana má dĺžku do 15 m; 
 majú stredový kruhový ostrovček s priemerom menším ako 30 m. 
V jednoduchých križovatkách sa nerozlišujú križovatkové úseky PK a križovatkové vetvy. 

 
b) Zložité križovatky - všetky mimoúrovňové križovatky a tie úrovňové križovatky dvoch alebo 

viacerých PK, ktoré v oblasti križovatky majú: 
 fyzické dopravné ostrovčeky, ktorých najdlhšia hrana je rovná alebo dlhšia ako 30 m a 

najkratšia hrana je rovná alebo dlhšia ako 15 m, 
 stredový kruhový ostrovček s priemerom rovným alebo väčším ako 30 m. 
V zložitých križovatkách sa rozlišujú križovatkové úseky PK a križovatkové vetvy. 

Článok 2 
Všeobecné zásady definovania križovatkových bodov 

Všeobecné zásady definovania križovatkových bodov platia pre všetky križovatky PK. 
1. V rámci PK je každý jazdný pás reprezentovaný osou. Z hľadiska dopravy sa rozlišujú obojsmerné 

a jednosmerné jazdné pásy. 
2. Vo všeobecnosti je križovatka miestom, kde sa pretínajú minimálne dve alebo stretávajú 

minimálne tri osi jazdných pásov v jednom bode. Pre účely tohto nariadenia sa tento bod nazýva 
„križovatkový bod“. Jednoduchá križovatka je reprezentovaná práve jedným križovatkovým 
bodom. Zložitá križovatka je reprezentovaná viac ako jedným križovatkovým bodom. 

3. Pre definovanie križovatkových bodov v zmysle ods. 2 tohto článku platia zásady, ktoré 
zohľadňujú možnosť ich praktického využitia napr. pri meraniach v teréne. 

3.1 Pri kolmom strete, resp. križovaní osí jazdných pásov je križovatkovým bodom priesečník osí 
jazdných pásov. 
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3.2 Pri šikmom napojení, resp. križovaní osí jazdných pásov je križovatkovým bodom priesečník 

kolmice vedenej z bodu predlženia spevnenej hrany PK vyššieho dopravného významu a osi PK 
nižšieho dopravného významu s osou PK vyššieho dopravného významu. 

 
 
3.3 Križovatkový bod je definovaný v zmysle ods. 3.1 a 3.2 tohto článku v prípade oddelenia 

jazdných pásov optickým ostrovčekom alebo fyzickým ostrovčekom, ktorého najdlhšia hrana má 
dĺžku do 30 m a najkratšia hrana má dĺžku do 15 m.  

 
3.4 Pri napojeniach osí jazdných pásov v prípade oddelenia jazdných pásov fyzickým ostrovčekom, 

ktorého najdlhšia hrana je rovná alebo dlhšia ako 30 m a najkratšia hrana je rovná alebo dlhšia 
ako 15 m sú križovatkové body definované v rohoch dopravného ostrovčeka.  
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3.5 Pri štyroch napojeniach osí jazdných pásov je križovatkový bod definovaný v ich priesečníku. 
 

 
 
 
3.6 Ak je vzdialenosť medzi križovatkovými bodmi v rámci jazdného pásu menšia ako 15 m, tak sa 

takéto križovatkové body spájajú do jedného. Toto neplatí, ak ide o smerovo oddelené jazdné 
pásy.  
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Článok 3 
Zásady definovania začiatkov a koncov PK v križovatkách 

1. PK, ktorá je cez zložitú križovatku vedená priebežne, nesmie byť prerušená a cez križovatku 
musia byť prevedené oba jej dopravné smery. V prípade vedenia dvoch PK v jednej trase, platí 
pravidlo vyššieho dopravného významu (PK nižšieho dopravného významu peážuje v takejto 
trase po PK vyššieho dopravného významu). 

2. Úseky, ktorými je PK vedená cez križovatku a sú ohraničené križovatkovými bodmi sa nazývajú 
„križovatkové úseky“.  

3. Orientácia obojsmerného križovatkového úseku je vždy súhlasná s celkovou orientáciou PK; 
orientácia jednosmerného križovatkového úseku je vždy súhlasná s orientáciou dopravného 
smeru, ktorý reprezentuje. 

4. Úseky, ktorými sú križujúce sa PK prepojené v križovatke a sú ohraničené križovatkovými bodmi 
sa nazývajú „križovatkové vetvy“. 

5. Križovatkové vetvy v zložitých úrovňových križovatkách prislúchajú PK nižšieho dopravného 
významu, v prípade PK rovnakých dopravných významov, PK vyššieho čísla. 

6. Križovatkové vetvy v zložitých mimoúrovňových križovatkách prislúchajú PK vyššieho 
dopravného významu, v prípade PK rovnakých dopravných významov, PK nižšieho čísla. 

7. Začiatkom, resp. koncom PK v križovatke je vždy križovatkový bod; v prípade križovatkových 
bodov v rohoch dopravných fyzických ostrovčekov je miestom začiatku, resp. konca PK kolmý 
priemet križovatkového bodu na os príslušného jazdného pásu PK. 

8. Križovatkové body začiatku, resp. konca PK vždy prináležia križovatkovým úsekom PK (nikdy 
nie križovatkovým vetvám). 

9. Začiatkom, resp. koncom PK v jednoduchej križovatke je vždy križovatkový bod v zmysle čl. 2 
ods. 3.1 – 3.3.  
Poznámka: Okružná križovatka s priemerom stredového ostrovčeka menším ako 30 m je tiež  
jednoduchá križovatka; križovatkovým bodom je stred kruhového ostrovčeka 

 
 

10. Začiatkom, resp. koncom PK v zložitej križovatke je vždy križovatkový bod alebo jeho kolmý 
priemet na os jazdného pásu PK v zmysle čl. 2 ods. 3.1 – 3.6. Pri „dovedení“, resp. „odvedení“ 
PK na priebežnú PK musí byt vždy zachovaná súhlasnosť orientácie križovatkových úsekov 
križujúcich sa PK. 
Pozn. Jednosmerné križovatkové úseky PK so súhlasným smerom orientácie akú má PK sú 
označené číslom PK ku ktorému je pridané „.1“ - oddelená časť 1 (napr. II/520.1). Jednosmerné 
križovatkové úseky PK s nesúhlasným smerom orientácie akú má PK sú označené číslom PK ku 
ktorému je pridané „.2“ - oddelená časť 2 (napr. II/520.2). 
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Článok 4 
Definovanie niektorých odvodených charakteristík pozemných komunikácií 

Na základe definovania všeobecných pravidiel, začiatkov a koncov PK v križovatkách a zásad ich 
vzájomného prepojenia uvedených v čl. 2 a čl. 3 sú odvodené niektoré charakteristiky PK. 
1. Dĺžka pozemnej komunikácie 

Dĺžka pozemnej komunikácie je vyjadrená súčtom dĺžok všetkých medzikrižovatkových a 
križovatkových úsekov pozemnej komunikácie, ktorých orientácia je súhlasná s celkovou 
orientáciou pozemnej komunikácie. 

2. Súčtová dĺžka všetkých úsekov pozemnej komunikácie 
Súčtová dĺžka všetkých úsekov pozemnej komunikácie je súčtom dĺžok úsekov, ktoré tvoria 
dĺžku pozemnej komunikácie, súčtom dĺžok všetkých úsekov, ktorých orientácia je nesúhlasná s 
celkovou orientáciou pozemnej komunikácie (oddelené časti 2) a súčtom dĺžok všetkých 
križovatkových vetiev, ktoré prislúchajú pozemnej komunikácii. 
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Žiadosť o schválenie zmien v sieti miestnych komunikácií mesta Prešov 
 

VZOR 
(Názov a sídlo žiadateľa) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mesto Prešov 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného 
prostredia 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

 
Vec:  
Žiadosť o schválenie zmien v sieti miestnych komunikácií mesta Prešov 
 

V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách predkladáme na schválenie návrh zmien v sieti miestnych komunikácií mesta Prešov. 
 
Navrhujeme: 
1. zaradiť do siete miestnych komunikácií (MK): 

pozemnú komunikáciu .........(zadefinovanie úseku komunikácie)........... v dĺžke ........... km ako 
miestnu komunikáciu ...(uviesť triedu miestnej komunikácie)...... triedy so začiatkom ..........(miesto 
začiatku)..................., s ukončením ..........(miesto konca MK)................a s názvom .............(návrh 
názvu MK).........................; 

2. zmeniť označenie a triedu komunikácie v sieti miestnych komunikácií: 
miestnej komunikácie .........(uviesť pôvodné označenie MK)........... v dĺžke ........... km zaradenú 
ako MK ...(uviesť pôvodnú triedu miestnej komunikácie)...... triedy so začiatkom ..........(miesto 
začiatku)................... a s ukončením ..........(miesto konca MK)................ na MK....(uviesť 
navrhovanú triedu miestnej komunikácie)...... triedy pod označením .........(uviesť navrhované 
označenie MK)....... v dĺžke ........... km, so začiatkom ..........(miesto začiatku)................... a  s 
ukončením ..........(miesto konca MK)................ 

3.  vyradiť zo siete miestnych komunikácií 
miestnu komunikáciu .........(uviesť označenie MK)........... v dĺžke ........... km zaradenú ako MK 
...(uviesť triedu miestnej komunikácie)...... triedy so začiatkom ..........(miesto začiatku)................... 
a s ukončením ..........(miesto konca MK)................ 

 
Odôvodnenie: 
Uviesť odôvodnenie pre každú požadovanú zmenu osobitne 
 
 
 
 

Podpis oprávnenej osoby žiadateľa 
                       pečiatka 

 
Prílohy: 
V rozsahu podľa čl. 14 ods. 1 Smernice  primátora mesta Prešov SP-72 Technické podmienky pre 
usporiadanie siete miestnych komunikácií v meste Prešov 
 
Doklady: 
V rozsahu podľa čl. 14 ods. 2 Smernice  primátora mesta Prešov SP-72 Technické podmienky pre 
usporiadanie siete miestnych komunikácií v meste Prešov 
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