
 

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej cesty  
- umiestnenie dočasného sedenia – terasy 
 
V zmysle príslušných ustanovení Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov Vás žiadame o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej cesty – MC 
(umiestnenie dočasného sedenia – terasy v Nitre): 
 
Ulica: ............................................................................. č. domu, parcely: .................................... 
 
Dôvod: .............................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................................... 
 
termín zvláštneho užívania: od ......................... do ........................... 
 
plocha záberu MK v m 2  ........................... 
 
 
K vyplnenej žiadosti žiadateľ priloží: 
1. Situácia s vyznačením plochy terasy, rozmerov zariadenia a vyznačenia polohy jestvujúceho mobiliáru 
pešej zóny 
2.  Pôdorysné riešenie s rozmiestnením stolov 
3.  Vizualizácia 
4.  Doklad o zaplatení stanoveného správneho poplatku – 80,- € pri zábere do 50 m2; 120,- € pri zábere nad 
50 m2    
 
V Nitre, dňa: ....................... 
 
 
..................................................                 ...........................................................       
     meno a priezvisko (čitateľne )                         podpis žiadateľa 

(pri fyzických osobách oprávnených 
na podnikanie a právnických 

osobách aj pečiatka) 
 
 
Podmienky konštrukčného a materiálového prevedenia terasy:  

1. V priestore pešej zóny v Nitre je prípustné umiestňovať iba dočasné terasy vo väzbe na existujúce prevádzky 
nachádzajúce sa v objektoch. Po uplynutí doby povolenia je žiadateľ povinný terasu demontovať na vlastné 
náklady s úpravou plochy do pôvodného stavu. 

2. Neprípustné je riešenie terás formou pevných, uzatvorených konštrukcií prístreška (napr. plné alebo 
presklené výplne). 

3. Prekrytie plochy terasy je možné riešiť formou slnečníkov, resp. samostatnými demontovateľnými markízami. 



 
4. Nepripúšťa sa akýkoľvek stavebný zásah do povrchu a konštrukcie telesa miestnej komunikácie – pešej 

zóny. 
5. Zachovať prejazdnú šírku miestnej komunikácie – pešej zóny v profile min. 6,0 m. 
6. Terasy môžu byť umiestnené len na takých plochách, ktoré sú vhodné z hľadiska pohľadových parametrov. 

Nesmú brániť vo výhľade na dominanty mesta, či pozoruhodné fasády niektorých domov 
7. Dočasné terasy budú bez stabilného prekrytia celej pôdorysnej plochy alebo opláštenia  fóliami a ohradenia. 

Namiesto nich sa použijú vzhľadovo estetické slnečníky (prírodných farebných odtieňov a bez výrazných 
reklám).  

8. Plochu dočasných terás umiestňovať priamo na existujúcu dlažbu, doplnené vhodnou kvetinovou výzdobou 
v prenosných nádobách. 

9. Dočasné terasy nemôžu byť vybavené zariadeniami napojenými na sieťové systémy, ktoré by prekážali 
chodcom, pôsobili by neesteticky, prípadne by mohli byť zdrojom nečistôt  (káble, odpadové potrubia, hadice 
a pod.). 

10. Nie je možné demontovať a zasahovať do mobiliáru a zelene pešej zóny. Zariaďovacie predmety ani 
slnečníky a prekrytia nebudú zasahovať do priestoru existujúcich stromov a to: pôdorysne min. 2,5m od osi 
kmeňa stromu a v korune stromu min. 3,0 m od osi koruny stromu. 

11. Počas celého obdobia trvania terasy je jej majiteľ povinný zabezpečiť všetky opatrenia potrebné pre 
optimálny vývoj a rast stromu situovaného v jej pôdoryse – zálievka (1x do týždňa 50 l vody), opora, ochrana 
kmeňa a pod. 

12. Sortiment odporúčaných rastlín do mobilných nádob: krušpán, tis, zmes letničiek, zmes trvaliek, okrasné 
trávy 

13. Materiál mobilných nádob ako aj terasového nábytku bude z kvalitného materiálu spĺňajúceho kritéria pre 
použitie vo vonkajšom prostredí. (nepoužívať plastový mobiliár) 

14. Žiadna časť terasy, ani jej prekrytia nesmie dôjsť do konfliktu so zeleňou, stromami a ich oporou. Na strome 
nesmie dôjsť k žiadnym úpravám bez súhlasu pracovníkov odboru komunálnych činností. 

15. V rámci plochy dočasnej terasy žiadateľ zabezpečí umiestnenie a pravidelné vyprázdňovanie odpadových 
nádob na vlastné náklady. 

16. Umiestnenie prenosných „A“ pútačov je možné iba v priestore terasy v max počte 1 ks 
17. V prípade, že pod priestorom dočasnej terasy sa nachádza zariadenie inžinierskych sietí, je žiadateľ povinný 

v prípade poruchy zabezpečiť neustály prístup k tomuto zariadeniu. 
18. Výmenu prípadného poškodenia dlažby zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady prostredníctvom správcu 

pešej zóny. 
19. Údržbu pešej zóny v okolí 2m od okraja plochy zabezpečí ručným dočistením žiadateľ a to každodenne. 
20. Žiadame dodržiavať podmienky stanovené vo VZN č.8/1998 o prevádzkovom poriadku pešej zóny. 
21. V prípade ak pri realizácii terasy dôjde k stavebným zásahom do budovy na pešej zóne (napr. ukotvenie 

markízy alebo konštrukcie prekrytia terasy a pod.) je nutné požiadať o vyjadrenie Útvar hlavného architekta, 
Krajský pamiatkový úrad v Nitre a o povolenie príslušného stavebného úradu. 

22. Pri riešení letnej terasy priamo na ul. Kupecká a ul. Pri synagóge, kde uličný spád nedovoľuje umiestnenie 
nábytku a mobiliáru priamo na dlažbu je potrebné, aby žiadateľ spracoval svoj vlastný návrh na riešenie. 
Tento však  musí byť prerokovaný a odsúhlasený s Útvarom hlavného architekta a KPÚ  v Nitre. 

23. Zachovať prejazdnú šírku miestnej komunikácie – ul. Kupecká a ul. Pri synagóge v profile min. 3,5 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti 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. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom 
za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. 
Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje 
a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup 
k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa 
domnievate, že Vaše 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 môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, 
Nitra, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu 
zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane 
osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.                                                                                             
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