
Nadmerná a nadrozmerná doprava                                                     TP 103                                                                                                                          

 

1 

Príloha 4c 

Kombinovaná žiadosť o povolenie nadmernej a/alebo nadrozmernej cestnej 
dopravy  

(vzor vyplnenej žiadosti opakovanej dopravy do 60 ton pre jazdnú súpravu EMS – 
ťahač + náves + príves  v zmysle 4.1.4.1 týchto TP s 3 EČV ťahačov pre tri trasy 

dopravy)  
 

ŽIADOSŤ O POVOLENIE  
NADMERNEJ A/ALEBO NADROZMERNEJ CESTNEJ DOPRAVY 

ABNORMAL ROAD TRANSPORT APPLICATION FORM 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácii pri nadmernej a/alebo nadrozmernej doprave v zmysle 
ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) pri prekročení najväčších povolených 
rozmerov a/alebo hmotností stanovených vo vyhláške MDV SR č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke 
vozidiel v cestnej premávke. 

 
 žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri nadmernej a/alebo 

nadrozmernej doprave pre cestný správny orgán 
 application for special usage of road infrastructure for abnormal transport for road administration 

office 

 žiadosť o súhlas na kríženie železničnej dráhy pri nadmernej a/alebo nadrozmernej 
doprave  

 application for permission for railway crossing from owner or operator of railway infrastructure 
for abnormal transport 

 žiadosť o súhlas na kríženie trolejového vedenia pri nadmernej a/alebo nadrozmernej 
doprave s výškou nad 4,5 m 

 application for permission for crossing under the trolley-line from administrator, owner or 
operator of the trolley-line for abnormal transport with the height over 4,50 meters 

 žiadosť o súhlas správcu pozemnej komunikácie pri opakovanej doprave s celkovou 
hmotnosťou nad 40 ton do 60 ton vrátane s výškou alebo šírkou do 4,5 metra vrátane 

 application for permission of road infrastructure manager for multiple abnormal transport with 
the total mass over 40 tonnes up to 60 tonnes and the height or width up to 4,50 meters 

 žiadosť o vyjadrenie Slovenskej správy ciest (SSC) k stanovenej trase nadmernej            
a/alebo nadrozmernej dopravy pomocou IS MCS/aplikácia TRASY pri opakovanej doprave 
s celkovou hmotnosťou nad 40 ton do 60 ton vrátane s výškou alebo šírkou do 4,5 metra 
vrátane 

 application for the route assessment by Slovak Road Administration (SSC) for route created by 
IS MCS/application TRASY for multiple abnormal transport with the total mass over 40 tonnes 
up to 60 tonnes and the height or width up to 4,50 meters 

 

 Okresný úrad... 

 

1. Všeobecné informácie / General information 

Číslo žiadosti / Application No. 2020/16 
 

Žiadateľ  

Adresa, telefón, E-mail, 
IČO 

Applicant 

Address, Phone, E-mail, 
Company reg. No. 

Firma A, s.r.o. 

Univerzitná 1, 010 26 Žilina, 

0900 000 000, 

jozef.cestar@mail.sk, 

IČO:11122233 

Dopravca 

Adresa, telefón, E-mail, 
IČO   

Carrier 

Address, Phone, E-mail, 
Company reg. No. 

Firma B, s.r.o., 

Univerzitná 1, 010 26 Žilina, 

0900 000 000, 

kcmd@mail.sk, 

IČO:11122233 

Zodpovedná osoba / 
Responsible person: 

Jozef Cestár Zodpovedná osoba / 
Responsible person: 

Ján Cestár 

 jednotlivá doprava / single transport  doprava s celkovou hmotnosťou do 40 ton vrátane 
s výškou a šírkou do 4,5 metra vrátane / transport 

http://www.cdb.sk/sk/Urcovanie-tras-pre-prepravu-NNN/Prepravy-s-celkovou-hmotnostou-do-60-t.alej
https://ismcs.cdb.sk/portal/Trasy/Trasovanie/Trasovanie.aspx
http://www.cdb.sk/sk/Urcovanie-tras-pre-prepravu-NNN/Prepravy-s-celkovou-hmotnostou-do-60-t.alej
https://ismcs.cdb.sk/portal/Trasy/Trasovanie/Trasovanie.aspx
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Druh 
dopravy 

Type of the 
transport 

opakovaná doprava / multiple 
transport 

with the total mass up to 40 tonnes with the height 
and width up to 4,50 meters 

 jednotlivá doprava stavebných 
mechanizmov do 30 km / single 
transport of construction 
machinery up to 30 km 

 doprava s celkovou hmotnosťou nad 40 ton do 60 
ton s výškou a šírkou do 4,5 metra vrátane / 
transport with the total mass over 40 tonnes up to 
60 tonnes with the height and width up to 4,50 
meters 

 opakovaná doprava stavebných 
mechanizmov / multiple transport 
of construction machinery 

 doprava nad 60 ton alebo s výškou alebo so šírkou 
nad 4,5 metra / transport with the total mass over 
60 tonnes or with the height or width over 4,50 
meters 

  do 30 km vrátane / up to 30 km  jazdná súprava EMS v zmysle 4.1.4 TP103 / EMS 
vehicle combination according to 4.1.4 of TP103   nad 30 km / over 30 km 

Termín dopravy 

Date of the transport 

Od (dd.mm.rrrr) / From (dd.mm.yyyy) 

01.11.2020 

Do (dd.mm.rrrr) / To (dd.mm.yyyy) 

31.03.2021 

Osoba zodpovedná za dopravu (Meno, adresa, 
telefón) / Responsible person for transport (Name, 

Address, Phone) 

Jozef Cestár, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, 0900 000 000 

 
2. Technické parametre nákladu a vozidla/jazdnej súpravy / Technical description of the cargo 
and the vehicle/vehicle combination 
 

Náklad / Cargo popis / description  

všeobecný náklad / general cargo 

hmotnosť  
mass   

37,00 t 

  deliteľný náklad / divisible cargo 

 nedeliteľný náklad / indivisible cargo 

 

  nebezpečný náklad - ADR  / 
dangerous goods - ADR  

 látka znečisťujúca vodu / water pollutant    

 Najprísnejšia kategória tunela prepravovaných nebezpečných vecí / The most strict tunnel 
category of carried dangerous goods D 

   

Sólo vozidlo  

Single vehicle 
typ 
type 

      EČV 
Reg. No. 

      hmotnosť  
mass 

      t 

Ťažné vozidlá1 

Towing vehicle 
typ 
type 

Scania S580| 

Volvo FH16| 

MB Actros 
1848 

EČV 
Reg. No. 

ZA111AA| 

ZA222AA| 

ZA333AA 

hmotnosť  
mass 

8,50| 

8,00| 

7,50 t 

Prípojné 
vozidlá1 
Trailer or semi-
trailer 

typ 
type 

Krone SD| 

Svan CHT202 

EČV 
Reg. No. 

ZA111YY| 

ZA222YY 

hmotnosť  
mass  

8,00| 

6,50 t 

Postrky1 
Pushing vehicle 

typ 
type 

      EČV 
Reg. No. 

      hmotnosť  
mass  

      t 

Zabezpečenie 
sprievodu 
v zmysle 5.4.2 
TP1031 
Escort vehicles 

Fyzická/právnická osoba oprávnená 
na vykonávanie sprievodov nadmernej 
a nadrozmernej dopravy v SR 
Company authorised to carry out 
escorts of abnormal transport in 
Slovakia 

      

Vozidlo/jazdná 
súprava 

Vehicle/vehicle 
combination 

celková dĺžka 
total length 

26 m vrátane postrku 
including pushing 
vehicle 

      m 

celková šírka 
total width 

2,55 m   

celková výška 
total height 

4,00 m znížená výška 
lowered height 

      m 

celková 
hmotnosť 
total mass 

60 t vrátane postrku 
including pushing 
vehicle 

      t 

Rázvory náprav vozidla/jazdnej súpravy v metroch   
All wheelbases of vehicle/vehicle combination from the front to the rear in meters 
3,30 + 5,50 + 1,31 + 1,31 + 7 + 1,31 = 19,73 m 

Zaťaženia náprav vozidla/jazdnej súpravy v tonách 

All axle loads of vehicle/vehicle combination from the front to the rear in tonnes 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-infrastruktura
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-infrastruktura
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-infrastruktura
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8,00 + 11,50 + 8,00 + 8,00 + 8,00 + 9,00 + 9,00 = 61,5 t 

Najväčšia povolená rýchlosť pri doprave / Maximum permitted speed during transport 90 km/h 

Zdôvodnenie použitia zaťaženia náprav viac ako 
10/11,5 tony / Justification of the use of axle loads of 
more than 10/11,5 tonnes  

      

X Prehlasujem, že nie sú prekročené najväčšie technicky prípustné hmotnosti vozidiel, jazdnej súpravy 
alebo hmotnosti pripadajúce na nápravy. / I declare that technically permissible maximum gross mass of 

vehicles, vehicle combination or axle loads are not exceeded. 

 
3. Informácie o trase dopravy / Route information 

Počet trás dopravy / Number of routes: 3 
Trasa/trasy dopravy / Route itinerary: 

trasa 1: Banská Bystrica – R/1 – Zvolen – Žiar nad Hronom – Žarnovica – Nitra – Trnava – križovatka R/1 s D/1 
–  Senec a späť 
trasa 2: Štátna hranica CZ/SK Brodské – D/2 – Bratislava – D/1 – III/1286 – III/1283 – III/1287 
– Zeleneč a späť 
trasa 3: Zeleneč – III/1287 – III/1283 – D/1 - Žilina a späť  

 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a priložených prílohách v súlade so zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ich uložením a likvidáciou 
v súlade s platným registratúrnym poriadkom. 
I agree with the processing of personal data contained in this application and the accompanying annexes in 
accordance with the Act. No. 18/2018 Z.z. on the protection of personal data and on amendments to certain laws 
and their accumulation and disposal in accordance with the applicable registry administration. 

 

Som oboznámený/-á s podmienkami Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky uvedenými v 
Technických podmienkach TP 103 platnými od DD.MM.RRRR   áno /  nie. 

I am familiar with the conditions stipulated by the Technical Conditions TP 103 of the Ministry of Transport and 
Construction of the Slovak Republic valid from DD.MM.YYYY .  yes /  no. 

Vyplnené pravdivo, 
dátum (dd.mm.rrrr) 

Completed truthfully, 
date (dd.mm.yyyy) 

23.10.2020 

Meno žiadateľa  
Name of the applicant 

Firma A, s.r.o. 
Splnomocnenie od dopravcu 

Mandate from the carrier 

Firma B, s.r.o. 

Podpis žiadateľa  
Signature of the applicant 

podpis 
  

 

1 Pri použití viacerých vozidiel použiť oddeľovač zvislá čiara „|“ (klávesová skratka pravý Alt + w) pre typ 
vozidla, EČV, hmotnosť vozidla. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/122/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/122/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/122/

