
~ MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 

ROZHODNUTIE č. 12/2016 

starostu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
z 5.2.2016 

o určení zásad pre umiestňovanie exteriérových sedení nachádzajúcich sa v mestskej 
pamiatkovej zóne Bratislava - centrálna mestská oblasť 

Podľa § 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 377 /1 990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a Čl. 74 písm. m) Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na základe záväzného stanoviska Krajského 
pamiatkového úradu Bratislava 

určujem 

zásady pre umiestňovanie exteriérových sedení nachádzajúcich sa v pamiatkovej zóne 
Bratislava - centrálna mestská oblasť. 

Čl. 1 
Vymedzenie pamiatkovej zóny Bratislava - centrálna mestská oblasť 

Hranica územia pamiatkovej zóny Bratislava - centrálna mestská oblasť je vyhlásená v zmysle 
§ 17 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Rozhodnutím Ministerstva 
kultúry SR č. MK 1154/05-110/28199 s platnosťou od 10.3.2008 (tak ako je zobrazená 
v Prílohe č. 1 tohto rozhodnutia). 

Čl. II 
Zásady umiestňovania exteriérových sedení 

1. Sezónne exteriérové sedenia sú dočasnými zariadeniami a svojím architektonickým 
stvárnením, objemovými parametrami, použitými materiálmi nesmú konkurovať a dominovať 
okolitej zástavbe historického prostredia a budov, a zároveň možnostiam ich vnímania. Nesmú 
znehodnocovať pamiatkové územie a negatívne ovplyvňovať architektonický výraz fasád. 
K zásadám pre umiestňovanie exteriérových sedení (Príloha č. 2) vydal Krajský 
pamiatkový úrad Bratislava záväzné stanovisko č. KPUBA-2016/4379-2/6529/FAL 
(Príloha č. 3). 

2. Zatienenie sedení riešiť voľne stojacimi slnečníkmi alebo markízami kotvenými do fasády 
(kotvenie markízy do fasády je prípustné len na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového 
úradu Bratislava), ak to umožňuje architektonicko-výtvarné riešenie fasády, s textilným 
poťahom v prírodných svetlých farbách bez celoplošných reklám v kontrastných odtieňoch, 
pričom reklama môže tvoriť max. 30 % plochy tieniacich prvkov. 
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3. Sezónne exteriérové sedenia riešiť bez dominantných reklamných prvkov. 

4. V priestore sezónnych sedení a pri nich nie je možné umiestňovať technické zariadenia, t.j. 
výčapné pulty, chladiace boxy, a pod .. 

5. Ohradenie exteriérových sedení kompaktnou zábranou alebo súvislým radom nádob na zeleň 

j e neprípustné. Prípadné ohradenie j e možné vykonať len ako jednoduché mobilné zariadenie 
zo subtílnych profilov, výška ohradenia môže byť max. 120 cm. Na ohradenie resp. na iné 
konštrnkcie súvisiace s prevádzkou sezónnych sedení nie je možné upevňovať protivetemé 
zábrany. 

6. Sezónne exteriérové sedenia môžu byť umiestnené len tam, kde to umožňuje p1iestorové 
usporiadanie chodníka a bude zachovaný prechod min. 1,5 m. Výnimku tvoria námestia a 
pešie zóny, kde umiestnenie terasy môže byť maximálne v šírke chodníka (aj vyznačeného v 
dlažbe), avšak max. 5 m. 

7. Celoročné exteriérové sedenia riešiť ako jednopodlažné formou ľahkej transparentnej 
demontovateľnej konštrnkcie v primeranom objeme a hmote a musia byť viazané na 
prevádzku priľahlého objektu. Horná hrana konštrnkcie sedenia nesmie presiahnuť výšku 
výkladov, resp. môže byť maximálne po kordónovú rímsu, pri objektoch bez kordónovej rímsy 
môže mať výšku pri fasáde objektu max. 3,5 m. 

8. Exteriérové sedenie nesmie byť v kontraste s mierkou fasády a byť dominantné po stránke 
členenia, farebnosti a výrazu voči objektu. Umiestnením celoročného sedenia nesmie prísť k 
prekrytiu a poškodeniu architektonicko-výtvamých prvkov fasády a nesmie negovať (musí 
dopÍňať) základný koncept hmatovej kompozície fasády. 

9. Celoročné sedenia môžu byť umiestnené len tam, kde to umožňuje priestorové usporiadanie 
chodníka a bude zachovaný prechod min. 1,5 m. Výnimku tvoria námestia a pešie zóny, kde 
umiestnenie sedenia môže byť maximálne v šírke chodníka (aj vyznačeného v dlažbe), avšak 
max. 5 m. 

1 O. Sedenia nesmú byť umiestňované v predzáhradkách, ktoré sú súčasťou architektúry a sú 
doplnkovým prvkom mestskej zelene. 

11. Celoročné sedenia budú riešené bez pridaných technických zariadení (klimatizácie, výčapných 
pultov, a pod.) . 

Čl. III 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 8. februára 2016. 
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Príloha č. 2 

 

 
Zásady  pre umiestňovanie exteriérových sedení (ďalej aj „letné terasy") nachádzajúcich sa 
v Centrálnej mestskej oblasti  Bratislava Staré Mesto: 
 
 
Sezónne terasy a sedenia sú dočasnými stavbami a svojím architektonickým stvárnením, 
objemovými parametrami, použitými materiálmi nesmú konkurovať a dominovať okolitej 
zástavbe historického prostredia a budov a zároveň možnostiam ich vnímania. Nesmú 
znehodnocovať pamiatkové územie a negatívne ovplyvňovať architektonický výraz fasád. 
Zatienenie terás riešiť voľne stojacimi slnečníkmi alebo markízami kotvenými do fasády 
(kotvenie markízy do fasády len na základe rozhodnutia KPÚ BA), ak to umožňuje 
architektonicko-výtvarne riešenie fasády, s textilným poťahom v prírodných svetlých farbách bez 
celoplošných reklám v kontrastných odtieňoch, pričom reklama môže tvoriť max. 30% plochy 
tieniacich prvkov. Sezónne terasy a sedenia riešiť bez dominantných reklamných prvkov. V 
priestore sezónnych terás a pri nich nie je možné umiestňovať technické zariadenia, t.j. výčapné 
pulty, chladiace boxy a pod. Ohradenie terás a sedení kompaktnou zábranou alebo súvislým 
radom nádob na zeleň je neprípustné. Prípadné ohradenie je možné vykonať len ako jednoduché 
mobilné zariadenie zo subtílnych profilov, výška ohradenia môže byť max. 120 cm. Na ohradenie 
resp. na iné konštrukcie súvisiace s prevádzkou sezónnych terás, nie je možné upevňovať 
protiveterné zábrany. Sezónne terasy a sedenia môžu byť umiestnené len tam, kde to umožňuje 
priestorové usporiadanie chodníka a bude zachovaný prechod min. 1,5m. Výnimku tvoria  
námestia a pešie zóny, kde umiestnenie terasy môže byť maximálne v šírke chodníka (aj 
vyznačeného v dlažbe), avšak max. 5m. V prípade presahu do komunikácie nad uvedený rozmer 
je potrebný súhlas vlastníka komunikácie. Terasy nesmú byť umiestňované v predzáhradkách, 
ktoré sú súčasťou architektúry a sú doplnkovým prvkom mestskej zelene. K umiesteniu 
sezónnych terás a sedení je potrebné spracovať koncepciu umiestňovania terás v súlade s 
funkčným využitím územia príslušnou samosprávou ako vlastníkom verejných komunikácií. 
Koncepciu prerokovať v rozpracovanosti s KPÚ BA a následne predložiť na vydanie záväzného 
stanoviska KPÚ BA.  
 Celoročné terasy riešiť ako jednopodlažné formou ľahkej transparentnej demontovateľnej 
konštrukcie v primeranom objeme a hmote a musia byť viazané na prevádzku priľahlého objektu. 
Horná hrana konštrukcie terasy nesmie presiahnuť výšku výkladov, resp. môže byť max po 
kordónovú rímsu kordónovú rímsu, pri objektoch bez kordónovej rímsy môže mať výšku pri 
fasáde objektu max. 3,5m, Terasa nesmie byť v kontraste s mierkou fasády a byť dominantná po 
stránke členenia, farebnosti a výrazu voči objektu. Umiestnením celoročnej terasy nesmie prísť k 
prekrytiu a poškodeniu architektonicko-výtvarných prvkov fasády a nesmie negovať (musí 
dopĺňať) základný koncept hmotovej kompozície fasády. Celoročné terasy môžu byť umiestnené 
len tam, kde to umožňuje priestorové usporiadanie chodníka a bude zachovaný prechod min. 
1,5m. Výnimku tvoria námestia a pešie zóny, kde umiestnenie terasy môže byť maximálne v šírke 
chodníka (aj vyznačeného v dlažbe), avšak max. 5m. V prípade presahu do komunikácie nad 
uvedený rozmer je potrebný súhlas vlastníka komunikácie. Terasy nesmú byť umiestňované v 
predzáhradkách, ktoré sú súčasťou architektúry a sú doplnkovým prvkom mestskej zelene. 
Celoročné terasy budú riešené bez pridaných technických zariadení (klimatizácie, výčapných 
pultov a pod.) K umiesteniu celoročných terás je potrebné spracovať koncepciu umiestňovania 
terás v súlade s funkčným využitím územia príslušnou samosprávou ako vlastníkom verejných 
komunikácií. Koncepciu prerokovať v rozpracovanosti s KPÚ BA a následne predložiť na 
vydanie záväzného stanoviska KPÚ BA.  
 



Príloha č. 3

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA 
Leškova 1 7, 811 04 Bratislava 

Číslo: KPUBA-2016/4379-2/6529/F AL 
V Bratislave, <lila 29.01.2016 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA") podľa § 11 ods. 2 pís. d) 
zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej 
len pan1iatkový zákon), ktorý je vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 
pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany 
pamiatkového fondu, vydáva toto 

záväzné stanovisko: 

KPÚ BA podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po preskúmaní predloženej žiadosti 
k umiestňovaniu exteriérových sedení v Pamiatkovej rezervácii Bratislava a pamiatkovej zóne 
Bratislava - centrálna mestská oblasť 

schvaľuje 

predložené dokumenty „Zásady pre umiestňovanie exteriérových sedení (ďalej aj „letné 
terasy") nachádzajúcich sa v mestskej pamiatkovej rezervacn Bratislava Staré Mesto" 
a „Zásady pre umiestňovanie exteriérových sedení (ďalej aj „letné terasy") nachádzajúcich sa 
v Centrálnej mestskej oblasti Bratislava Staré Mesto", ich súčasťou sú aj mapy s vyznačenými 
letnými exteriérovými sedeniami, bez pripomienok. 

Toto záväzné stanovisko je podkladom k vydaniu rozhodnutia iných orgánov štátnej 
správy a orgánov územnej samosprávy. 

Odôvodnenie 

KPÚ BA začal konať na záldade žiadosti prijatej dňa 27.01.2016 od Mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto, predmetom žiadosti sú dokumenty „Zásady pre umiestňovanie 
exteriérových sedení (ďalej aj „letné terasy") nachádzajúcich sa v mestskej pamiatkovej 
rezervácii Bratislava Staré Mesto" a „Zásady pre umiesmovanie exteriérových sedení (ďalej 
aj „letné terasy") nachádzajúcich sa v Centrálnej mestskej oblasti Bratislava Staré Mesto", 
ich súčasťou sú aj mapy s vyznačenými letnými exteriérovými sedeniami. Predložené 
dokumenty sú v súlade s vydanými Zásady ochrany Pamiatkového územia Bratislava -
centrálna mestská oblasť platnými od 03.12.2015, v súlade s požiadavkami KPÚ BA 
na umiesmovanie letných exteriérových sedení v prostredí pamiatkovej rezervácie Bratislava 
a s metodickým usmernením KPÚ BA č. KPUBA-2015/6491-2/13162/MAC zo dňa 
27.02.2015. 

Telefón:+ 421 - 2/20489111 

PhDr. Peter J url ovič 
riaditeľ 

\\ 
E-lnuii/ podatelna.ba@pan1ialky.gov .sk 



Doručuje sa: 
MÚ MČ Staré Mesto, Stavebný úrad, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 

Na vedomie: 
Krajský pamiatkový úrad v Bratislave - na založenie do spisu 



Zásady pre umiestúovanie exteriérových sedení (ďalej aj .Jetné terasv") nachádzajúcich sa 
v mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava Staré Mesto: 

1. letné terasy ako dočasné zariadenia svojím architektonickým stvárnením a objemovými 
parametrami, použitými materiálmi nesmú narúšať integ1itu architektonického historického 
prostredia a budov a možnosti ich vnímania. Nesmú znehodnocovať pamiatkové územie a 
negatívne ovplyvúovať architektonický výraz fasád. Letné terasy môžu byt' umiestnené od 
fasády objektu po hranu definovanú v spracovanej koncepcii rozmiestnenia letných terás, 
ktorá je prílohou tohto rozhodnutia. Terasy umiestnené na obidvoch stranách ulice môžu 
spolu zaberať max.1/2 z celkovej šírky uličného profilu, teda hÍbkajednostrannej letnej terasy 
môže byť maximálne 'l'.t šírky priemerného uličného profilu v ktorom sa daná terasa 
nachádza. Peší prechod do domu v šírkel50 cm a prejazd do dvora v šírke 250 cm je zakázané 
využívať ako letnú terasu. Letná terasa môže mať maximálnu dÍžku danú dÍžkou uličnej 
fasády objektu v ktorom je prevádzka umiestnená. V prípade, že v uličnej fasáde objektu je 
umiestnených viac prevádzok, každá z nich má právo na letnú terasu v dÍžke odpovedajúcej 
dÍžke prevádzky orientovanej do uličnej fasády. Po uzavretí písomnej dohody môžu sa vzdať 
ostatní prevádzkovatelia umiestení do uličnej fasády svojej nárokovateľnej časti letnej terasy 
v prospech druhej prevádzky. 
V prípade uzatvorenia písomnej dohody s prevádzkovateľom ktorý má prevádzku situovanú 
do uličnej fasády, ale nemá záujem o letnú terasu (obchod, administratíva) môže prenechať 
svoju nárokovateľnú plochu letnej terasy inému záujemcovi ktorý nemá prevádzku 
orientovanú do uličnej fasády, alebo má prevádzku v inom objekte, avšak v maximálnej 
vzdialenosti do 20m. 

2. letné terasy (nábytok a tienenie) ako sezónne zrniadenie musia byt' z ľahkých konštrukcií 
tak, aby vo výraze nepotláčali historický charakter uličného parteru Mestskej pamiatkovej 
rezervácie Bratislava, 

3. letné terasy nesmú mať podestu s výnimkou terás umiestnených na komunikáciách so 
sklonom brániacim ich využitiu, alebo v prípade ich umiestnenia na plochách s rozdielnou 
výškovou úrovúou, pričom umiestnenie takýchto terás pri objektoch je podmienené záväzným 
stanoviskom KPÚ Bratislava v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov, 

4. ohradenie terás kompaktnou zábranou (dosky, textil. sklo a pod,) alebo súvislým radom 
nádob na zeleú je neprípustné, 

5. nábytok (stoličky, stoly) by mal byt' vyrobený zo subtílnych profilov, vylúčený je 
typizovaný záhradný nábytok pre domáce použitie (napr. záhradné plastové stoličky). 

Umiestnenie a stvárnenie letných terás musí rešpektovať a vhodne dopÍňať celkové 
architektonické riešenie súvisiaceho verejného priestranstva z hľadiska priestorového, 
architektonického a funkčného konceptu. Osadenie lavíc v priestore ulice je zakázané. 
Maximálny rozmer stola môže mať 700x700 mm. 
Po záverečnej musí byt' nábytok uskladnený mimo uličný priestor, alebo v dotyku s fasádou 
prevádzky tak aby zaberal hÍbku chodníka najviac 1 m. Preto sa odporúča používať 
stohovateľné stoličky a stoly. 



6. na zatienenie terás sú vhodné markízy a slnečníky s textilným poťahom bez použitia 
výrazných reklamných prvkov v prírodnom, alebo svetlom odtieni v jednofarebnom prevedení 
bez ostro kontrastných odtieňov (biela, svetlo béžová, krémová a pod.), zatienenie terás 
samostatne stojacimi markízami je neprípustné, vhodným spôsobom zatienenia terás v 
historickom prostredí sú jednotlivé slnečníky, veľkoplošné slnečníky zaberajúce celú šírku 
historických komunikácií sú neprípustné, 

7. markízu je možné použiť len na fasáde v parteri objektu a to len za predpokladu, že bude 
typologicky zodpovedať charakteru nehnuteľnosti a umožňuje to architektonicko-výtvarné 
riešenie fasády a vyhovie tiež priestorovým možnostiam dotknutej lokality. Umiestnenie 
markíz na objektoch je podmienené záväzným stanoviskom KPÚ Bratislava v zmysle 
pamiatkového zákona, 

8. prípadné reklamné logá (označenia prevádzok) na plochách markíz a slnečníkov možno 
pripustiť iba v prípade, že budú tón v tóne so základnou farebnosť tieniacich prvkov, logá 
v inej farebnosti môžu byť umiest1'íovať len na lemoch slnečníkov a markíz, 

9.funkčný nápis - názov konkrétnej prevádzky v objekte - môže byť v uličnom parteri objektu 
(t.j. v jednom pohľadovom kuželi) uplatnený najviac raz. 
Prevádzka, ktorá je umiestnená vo dvore a nemá kontakt s uličným priestorom môže mať na ulici 
umiestnený 1 ks. reklamného pútača (tzv.áčka). Prevádzky, ktoré sú umiestnené v kontakte 
s uličným priestorom nemajú povolené umiestnenie voÍne stojacich reklamných pútačov. 

1 O.umiestiíovanie fixných, alebo mobilných stojanov resp. pultov s propagačným materiálom 
alebo tovanni určenými na predaj nie je v priestore mestskej pamiatkovej rezervácie 
prípustné 

11. umiestiíovanie typového plastového nábytku a doplnkového mobiliáru (výčapné a 
chladiace pulty, grily, pokladne, osvetlenie, televízny obrazovky. koberce a pod.) je 
neprípustné, 

12. umiestiíovanie presklených celoročne využívaných terás v podobe samostatnej stavby je 
zásadne neprípustné, takto riešené letné terasy nerešpektujú ich sezónny charakter a vytvárajú 
nové špecifické stavby na plochách, ktoré sú primárne verejnými komunikáciami. 

V zmysle požiadaviek mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako správcu pozemných 
komunikácií platia pre zvláštne užívanie miestnych komunikácii III. a IV. triedy 
nachádzajúcich sa v historickej časti mesta na účely umiestnenia exteriérových sedení a jeho 
povoľovanie tieto pravidlá: 
1. exteriérové sedenie nesmie brániť prístupu k požiarno technickým zariadeniam, požiarnym 
vodovodom a zdrojom vody na hasenie požiarov, 

2. exteriérové sedenie nesmie byt' umiestnené pred vjazdom do dvora a vstupom do objektu. 

3. Vo všetkých uličných priestoroch pešej zóny musí byt' zachovaná minimálna šírka 
dopravného pruhu jednosmernej komunikácie 3,5 m. 



Zásady pre umiestňovanie exteriérových sedení (ďalej aj . .letné terasy") nachádzajúcich sa 
v Centrálnej mestskej oblasti Bratislava Staré Mesto: 

Sezónne terasy a sedenia sú dočasnými stavbami a svojím architektonickým stvárnením, 
objemovými parametrami, použitými materiálmi nesmú konkurovať a dominovať okolitej 
zástavbe historického prostredia a budov a zároveň možnostiam ich vnímania. Nesmú 
znehodnocovať pamiatkové územie a negatívne ovplyvňovať architektonický výraz fasád. 
Zatienenie terás riešiť voľne stojacimi slnečníkmi alebo markízami kotvenými do fasády 
(kotvenie markízy do fasády len na základe rozhodnutia KPÚ BA), ak to umožňuje 
architektonicko-výtvarne riešenie fasády, s textilným poťahom v prírodných svetlých farbách bez 
celoplošných reklám v kontrastných odtieňoch, pričom reklama môže tvoriť max. 30% plochy 
tieniacich prvkov. Sezónne terasy a sedenia riešiť bez dominantných reklamných prvkov. V 
priestore sezónnych terás a pri nich nie je možné umiestňovať technické zariadenia, t.j. výčapné 
pulty, chladiace boxy a pod. Ohradenie terás a sedení kompaktnou zábranou alebo súvislým 
radom nádob na zeleň je neprípustné. Prípadné ohradenie je možné vykonať len ako jednoduché 
mobilné zariadenie zo subtílnych profilov, výška ohradenia môže byť max. 120 cm. Na ohradenie 
resp. na iné konštrukcie súvisiace s prevádzkou sezónnych terás, nie je možné upevňovať 
protivetemé zábrany. Sezónne terasy a sedenia môžu byť umiestnené len tam, kde to umožňuje 
priestorové usporiadanie chodníka a bude zachovaný prechod min. 1,5m. Výnimku tvoria 
námestia a pešie zóny, kde umiestnenie terasy môže byť maximálne v šírke chodníka (aj 
vyznačeného v dlažbe), avšak max. 5m. V prípade presahu do komunikácie nad uvedený rozmer 
je potrebný súhlas vlastníka komunikácie. Terasy nesmú byť umiestňované v predzáhradkách, 
ktoré sú súčasťou architektúry a sú doplnkovým prvkom mestskej zelene. K umiesteniu 
sezónnych terás a sedení je potrebné spracovať koncepciu umiestňovania terás v súlade s 
funkčným využitím územia príslušnou samosprávou ako vlastníkom verejných komunikácií. 
Koncepciu prerokovať v rozpracovanosti s KPU BA a následne predložiť na vydanie záväzného 
stanoviska KPÚ BA. 

Celoročné terasy riešiť ako jednopodlažné formou ľahkej transparentnej demontovateľnej 

konštrukcie v primeranom objeme a hmote a musia byť viazané na prevádzku priľahlého objektu. 
Horná hrana konštrukcie terasy nesmie presiahnuť výšku výkladov, resp. môže byť max po 
kordónovú rímsu kordónovú rímsu, pri objektoch bez kordónovej rímsy môže mať výšku pri 
fasáde objektu max. 3,5m, Terasa nesmie byť v kontraste s mierkou fasády a byť dominantná po 
stránke členenia, farebnosti a výrazu voči objektu. Umiestnením celoročnej terasy nesmie prísť k 
prekrytiu a poškodeniu architektonicko-výtvarných prvkov fasády a nesmie negovať (musí 
dopÍi'íať) základný koncept hmatovej kompozície fasády. Celoročné terasy môžu byť umiestnené 
len tam, kde to umožňuje priestorové usporiadanie chodníka a bude zachovaný prechod min. 
1,5m. Výnimku tvoria námestia a pešie zóny, kde umiestnenie terasy môže byť maximálne v šírke 
chodníka (aj vyznačeného v dlažbe), avšak max. 5m. V prípade presahu do komunikácie nad 
uvedený rozmer je potrebný súhlas vlastníka komunikácie. Terasy nesmú byť umiestňované v 
predzáhradkách, ktoré sú súčasťou architektúry a sú doplnkovým prvkom mestskej zelene. 
Celoročné terasy budú riešené bez pridaných technických zariadení (klimatizácie, výčapných 
pultov a pod.) K umiesteniu celoročných terás je potrebné spracovať koncepciu umiestňovania 
terás v súlade s funkčným využitím územia príslušnou samosprávou ako vlastníkom verejných 
komunikácií. Koncepciu prerokovať v rozpracovanosti s KPÚ BA a následne predložiť na 
vydanie záväzného stanoviska KPÚ BA. 


