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VZN č. 5/2008
o povoľovaní osobitného užívania verejných priestranstiev na území mesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď v súlade s ustanovením §4 a §11 ods. 4 písm. a) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje spôsob povoľovania
a vykonávanie rozkopávkových prác a iného osobitného užívania verejných priestranstiev na
území mesta Sereď (ďalej len „mesto“).
2) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky verejnosti prístupné
pozemky na území mesta, ktoré sú vo vlastníctve mesta, alebo, ktoré sú v správe mesta, alebo,
ktoré sú v užívaní mesta (ďalej len „v užívaní mesta“), napr. miestna komunikácia, námestie,
spevnená plocha, zeleň1) a pod.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva je jeho užívanie na iný, ako pôvodný účel, napr.
rozkopávky pri stavbách, dočasné umiestnenie stavebných zariadení, iných zariadení, zriadenie
dočasnej skládky, umiestnenie cirkusu a pod..
4) Rozkopávkovými prácami (ďalej len „rozkopávka“) na účely tohto nariadenia sa rozumejú
stavby, práce a úpravy, ktorými sa narúša povrch verejných priestranstiev, ako aj stavby, práce a
úpravy pod ich povrchom.
5) Rozkopávky verejných priestranstiev na území mesta a ich iné osobitné užívanie, ak v tomto
nariadení nie je uvedené inak, môžu sa vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu primátora mesta (ďalej len „primátor“). Vydanie súhlasu možno viazať na plnenie
podmienok a pre ich neplnenie môže byť vydaný súhlas zrušený.
6) V prípade vykonávania rozkopávok miestnych komunikácií a ich súčastí,2) a tiež aj na ich
ďalšie osobitné užívanie má vydanie súhlasu podľa ods. 5 formu povolenia primátora ako
príslušného cestného správneho orgánu na užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným
spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“), vydaným
v súlade s ustanoveniami § 8 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984
Zb. po dohode s Dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante
(ďalej len „Okresný dopravný inšpektorát“).
7) Na stavby, práce a úpravy, ktoré vyžadujú stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému
úradu, môže byť predchádzajúci súhlas primátora nahradený vyjadrením k stavebnému konaniu,
pokiaľ podmienky v ňom uvedené budú súčasťou stavebného povolenia, príp. písomného
oznámenia stavebného úradu, že voči vykonaniu prác vyžadujúcich ohlásenie stavebnému úradu
nemá námietky. V takom prípade ďalší súhlas s výnimkou prípadov uvedených v odseku 6 nie je
potrebný.

1
2

) Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2006 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta
) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb., § 8 vyhlášky č. 35/1984 Zb.
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8) Vydanie predchádzajúceho súhlasu primátora na vykonanie rozkopávky nie je ďalej potrebné
na:
a) osadenie dopravných značiek a dopravných zariadení,
b) údržbu a opravy krytu vozovky komunikácie a jej súčastí vykonávaných správcom alebo
na základe jeho zadania,
c) opravy a rekonštrukcie telesa miestnej komunikácie a jej súčastí, na ktoré bolo vydané
povolenie na uzávierku a v rámci ktorých preložky alebo nevybudované inžinierske siete
nepresiahnu uzavreté teleso miestnej komunikácie a jeho súčasti,
d) rozkopávky pri odstraňovaní následkov porúch na elektrických, telekomunikačných,
vodovodných, plynovodných a iných vedeniach, pri ktorých vznikne alebo môže
vzniknúť nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia (ďalej len „havária“).
§2
Povoľujúce orgány
1) Predchádzajúci písomný súhlas na osobitné užívanie verejného priestranstva, povolenie na
zvláštne užívanie, prípadne vyjadrenia k stavebnému konaniu podľa § 1 ods. 5, 6 a 7 tohto
nariadenia vydáva primátor.
2) Povolenie na zvláštne užívanie ciest na území mesta ako príslušný cestný správny orgán
vydáva:
a) pre cestu I/62 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave,
b) pre cesty II. a III. triedy a ich súčasti Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Galante,
§3
Vydávanie súhlasu a povoľovanie osobitného užívania
1) Súhlas na osobitné užívanie verejného priestranstva alebo povolenie primátora ako
povoľujúceho orgánu v zmysle § 2 ods. 1 tohto nariadenia (ďalej len „povolenie“) sa vydáva na
základe žiadosti podanej osobou, pre ktorú sa bude osobitné užívanie povoľovať, prípadne ňou
poverenej inej osoby.
2) Povoľujúci orgán si môže vyhradiť podávanie žiadostí o povolenie rozkopávky na ním
pripravenom a spracovanom tlačive.
3) Žiadosť o povolenie musí obsahovať:
c) meno žiadateľa (názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie),
adresu, poštové smerovacie číslo, bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
b) presné miesto (vymedziť pomocou všeobecne známych údajov) a dôvod (účel) osobitného
užívania,
c) predpokladaný rozsah osobitného užívania (dĺžku, šírku, plochu) v m a m2,
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d) prípadnú požiadavku na ďalšie zaujatie verejného priestranstva v súvislosti s vykonávaním
rozkopávky (rozsah),
e) špecifikáciu druhu narušeného verejného priestranstva a jeho povrchu (napríklad vozovka,
chodník, zeleň, liaty asfalt - LA, betón - B, vzrast lá zeleň, trávnik a pod.),
f) požadovaný termín začatia a ukončenia osobitného užívania,
g) meno, adresu a telefónne číslo osoby zodpovednej za vykonanie osobitného užívania,
prípadne aj meno, adresu a telefónne číslo stavbyvedúceho,
h) pre koho je povolenie žiadané (v rozsahu písmena a) ), ak je o povolenie žiadané
v zastúpení,
i) podpis oprávnenej osoby a pečiatku.

4) K žiadosti o povolenie rozkopávky je žiadateľ ďalej povinný doložiť:
a) kópiu stavebného povolenia alebo jemu na roveň postaveného povolenia na výkon
stavebných prác, ak bolo na akciu vydané,
b) projektovú dokumentáciu rozkopávky v potrebnom rozsahu, najmenej však situačný nákres
s kótami rozkopávky a dotknutého priestranstva,
c) harmonogram prác, pokiaľ vykonanie rozkopávky má trvať viac ako 20 dní,
d) Okresným dopravným inšpektorátom schválený návrh organizácie cestnej premávky a
dopravného značenia, pokiaľ vykonávanie rozkopávky ovplyvní alebo môže ovplyvniť
organizáciu cestnej premávky, jej plynulosť a bezpečnosť,
e) pri zriaďovaní kríženia podzemného vedenia prekopávkou na miestnych komunikáciách
písomný záväzok o tom, že po dohodnutý čas bude priebežne a bez meškania zabezpečovať
odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky
alebo poklesom výplne výkopu, a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto
závad. Súčasťou tohto písomného záväzku bude aj ustanovenie, že po uplynutí dohodnutého
času uhradí náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta narušeného prekopávkou,3)
f) v sporných prípadoch identifikáciu parcely (parciel), na ktorých bude rozkopávka
realizovaná,
g) ak žiadateľovi vznikne daňová povinnosť, doklad o úhrade vyrubenej miestnej dani,
h) ak povolenie rozkopávky podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa osobitného
predpisu,4) doklad o jeho úhrade (pripísaní) na účet povoľujúceho orgánu,
i) prípadné ďalšie doklady vyžiadané povoľujúcim orgánom, napríklad stanovisko Okresného
dopravného inšpektorátu, ak je potrebné, stanovisko správcu komunikácie, prevádzkovateľa,
5) Za skutočnú dobu osobitného užívania verejného priestranstva je žiadateľ povinný uhradiť
resp. doplatiť miestnu daň podľa aktuálne platného VZN o miestnej dani.
3
4

) § 20 ods. 3, 4 a 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
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6) Žiadateľ o povolenie rozkopávky je povinný žiadosť podať v dostatočnom časovom predstihu,
najmenej však 14 dní pred uvažovaným začatím rozkopávky. Ak povoľujúci orgán v dôsledku
oneskorene podanej žiadosti nevydá povolenie do doby požadovaného začatia rozkopávky,
pristúpi k úprave termínov rozkopávky. Týmto nie je dotknutá jeho kompetencia upraviť termíny
rozkopávky aj z iných dôvodov.
§4
Havárie
1) Havárie sú také mimoriadne udalosti na elektrických, telekomunikačných, vodovodných,
plynovodných a iných vedeniach uložených vo verejných priestranstvách, pri ktorých nastane
na týchto vedeniach porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia.
2) Na rozkopávky na odstránenie havárie nie je potrebný predchádzajúci písomný súhlas
primátora na vykonanie rozkopávky.
3) Pri zistení vzniku havárie na vedeniach podľa odseku 1 vlastník alebo správca vedenia
neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnosti.
4) Vlastník alebo správca vedenia je povinný oznámiť vznik havárie na verejnom priestranstve
(§1 ods. 2) najneskôr do
a) 12 hodín od zistenia vzniku poruchy vedenia uloženého v pozemnej komunikácii5):,
b) 24 hodín, prípadne najbližší pracovný deň od zistenia vzniku havárie vedenia na
ostatných verejných priestranstvách.
a písomne alebo faxom požiadať primátora o určenie podmienok na uvedenie verejného
priestranstva do pôvodného stavu
5) Na základe žiadosti o určenie podmienok na uvedenie verejného priestranstva do pôvodného
stavu podľa odseku 4 primátor písomne určí podmienky na uvedenie verejného priestranstva do
pôvodného stavu..
6) Pokiaľ vlastník alebo správca vedenia nevykoná neodkladne opatrenia podľa odseku 2
a nepokračuje plynulo v prácach na odstránení poruchy, prípadne poškodenia verejného
priestranstva alebo neoznámi vznik havárie podľa odseku 4, nebudú orgány mesta považovať
takútu poruchu za haváriu a rozkopávkové práce budú považovať za vykonané bez súhlasu alebo
povolenia.
7) V žiadosti o určenie podmienok na uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu
uvedie vlastník alebo správca vedenia údaje v rozsahu § 6 ods. 3 tohto nariadenia. Naviac je však
povinný v žiadosti uviesť kedy a akým spôsobom bola havária zistená, prípadne ohlásená a
predložiť o tom potrebné doklady a zdôvodniť, akým spôsobom bola naplnená podmienka
o vzniknutí všeobecného ohrozenia pre kvalifikovanie poruchy na vedení ako havárie.
Pre podanie tejto žiadosti tiež obdobne platí ustanovenie § 6 ods. 2 tohto nariadenia.

5

) § 8 ods. 10 zákona č. 135/1961 Zb.
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§5
Začatie a ukončenie rozkopávok
1) Povolené osobitné užívanie podľa tohto nariadenia môže vykonávateľ začať realizovať len
po písomnom prevzatí staveniska (verejného priestranstva) od vlastníka alebo správcu
dotknutého verejného priestranstva.
2) Vykonávateľ je povinný osobitné užívanie vykonať a ukončiť v termínoch podľa vydaných
povolení alebo určených podmienok na uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu.
3) Rozkopávka verejného priestranstva vrátane rozkopávok pri haváriách, je považovaná
za ukončenú jej zápisničným odovzdaním vlastníkovi alebo správcovi verejného priestranstva,
ktorého vykonávateľ rozkopávky vyzve k jej prevzatiu minimálne 3 dni pred plánovaným
ukončením rozkopávky.
4) Pri rozkopávkach v zeleni je zvláštne užívanie ukončené osevom, avšak vlastník alebo
správca zelene prevezme plochu dotknutú rozkopávkou do správy až po vykonaní jednej kosby
vykonávateľom rozkopávky.
5) Za skutočnú dobu osobitného užívania verejného priestranstva pre výpočet miestnej dane sa
považuje obdobie, počas ktorého je znemožnené verejné priestranstvo užívať na pôvodný účel.
K užívaniu verejného priestranstva na pôvodný účel pred úplným ukončením prác (zasypaný,
ale nezatrávnený výkop v zeleni, zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti komunikácií po zásype
výkopu a dočasnej úprave vozovky do doby definitívnych úprav povrchu) musí byť priestranstvo
písomne odovzdané.
§6
Vykonávanie rozkopávok
1) Vykonávateľ rozkopávky musí umožniť vlastníkovi alebo správcovi verejného priestranstva
a iným oprávneným kontrolným pracovníkom kontrolu plnenia podmienok určených v povolení
rozkopávky alebo v podmienkach na uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu,
dodržiavania technologických postupov (napríklad hutnenie zásypov rozkopávok) a podobne. Je
povinný vyzvať vlastníka alebo správcu verejného priestranstva ku kontrole zhutnenia zásypu
rozkopávky ešte pred jej zabetónovaním.
2) Rozkopávky miestnych komunikácií môžu realizovať iba právnicke osoby alebo fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú oprávnenie na výkon takýchto stavebných prác.
Možnosť udelenia výnimky z tohto ustanovenia v technicky nenáročných prípadoch posúdi
povoľujúci orgán.
3) Vykonávateľ rozkopávky označí rozkopávku, ktorej trvanie sa predpokladá viac ako 20 dní,
tabuľou s uvedením názvu a telefónného čísla vykonávateľa rozkopávky, začatia a ukončenia
výkopových prác a mena zodpovedného pracovníka.
4) Pri realizácii rozkopávok miestnych komunikácií nie je dovolené ukladať vykopaný materiál
na vozovke.
5) Vykonávateľ rozkopávky je povinný zabezpečiť oprávnenou osobou porealizačné zameranie
skutočného uloženia budovaných inžinierských sietí pred zásypom rozkopávky a v predpísanej
forme toto predložiť do 30 dní od získania na MsÚ.
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6) Vykonávateľ rozkopávky je povinný nakladať s odpadom vzniknutým pri vykonávaní
rozkopávky v súlade s osobitnými predpismi.6)
7) Vykonávateľ rozkopávky je povinný rešpektovať ďalšie technické podmienky stanovené
povoľujúcim orgánom v povolení rozkopávky alebo v podmienkach pre uvedenie verejného
priestranstva do pôvodného stavu.
§7
Vykonávanie rozkopávok v zimnom období
1) Vykonávanie rozkopávok verejných priestranstiev nie je v zimnom období povolené.
2) Obmedzenie uvedené v odseku 1 nevzťahuje sa na rozkopávky na odstraňovanie havárií
a na rozkopávky uvedené v § 1 ods. 7 písmeno a), b), c) a d) tohto nariadenia, najmä pokiaľ by
uplatnenie tohto obmedzenia znamenalo prerušenie prác pri rozsiahlych stavebných prácach.
3) Zimné obdobie pre účely tohto nariadenia sa rozumie obdobie od 15. novembra do 15. marca
nasledujúceho roka.
4) Výnimku z obmedzenia uvedeného v odseku 1 môže v odôvodnených prípadoch povoliť
povoľujúci orgán.
§8
Zodpovednosť za chyby a nedostatky
1) Doba zodpovednosti vykonávateľa rozkopávky za chyby prác a nedodržiavanie postupov
pri rozkopávke (ďalej len „doba zodpovednosti“) pri rozkopávkách verejných priestranstiev sa
ustanovuje minimálne 36 mesiacov, okrem plôch zelene, kde je ustanovená 24 mesiacov. Doba
zodpovednosti sa počíta od podpísania zápisnice o prevzatí verejného priestranstva po ukončení
osobitného užívania medzi vykonávateľom a vlastníkom alebo správcom verejného
priestranstva.
2) Ak počas trvania doby zodpovednosti vzniknú chyby alebo poruchy na úprave rozkopávky,
tieto je povinný i bez výzvy vlastníka alebo správcu verejného priestranstva (§3 ods.4 písm. e),
avšak s jeho vedomím, odstrániť vykonávateľ rozkopávky. Pokiaľ tak neurobí i napriek výzve,
odstráni chyby alebo poruchy vlastník alebo správca verejného priestranstva na náklady a
nebezpečenstvo vykonávateľa rozkopávky.
3) Vykonávateľ rozkopávky zodpovedá počas trvania doby zodpovednosti za škody vzniknuté
v dôsledku chýb alebo porúch na úprave rozkopávky.
4) Doba zodpovednosti neplynie od času, kedy vlastník alebo správca verejného priestranstva
uplatnil u vykonávateľa rozkopávky odstránenie chyby alebo poruchy na úprave rozkopávky
do doby, kedy vykonávateľ rozkopávky chybu alebo poruchu odstránil a vlastník alebo správca
verejného priestranstva rozkopávku opätovne prevzal do užívania.
§9
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia mesta Sereď a
poverení pracovníci MsÚ.
6

) Zákon č. 223/2001 Z.z o odpadoch
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§ 10
Sankcie
1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, môže
primátor uložiť pokutu v súlade s ustanovením §13 ods. 9 a ods.10 zákona 369/1990 Zb.
2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá pri zvláštnom užívaní
pozemných komunikácií poruší zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov spôsobom vymedzeným §22a citovaného zákona, uloží mesto Sereď v rozsahu svojej
pôsobnosti pokutu podľa tohto zákona.
3) Porušenie povinností podľa tohto nariadenia zakladá skutkovú podstatu iného priestupku proti
poriadku v správe, za ktorý možno uložiť pokutu podľa §46 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
4) Za priestupok pri zvláštnom užívaní pozemných komunikácií podľa §22c ods.1 zákona č.135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpsiov môže mesto Sereď na úseku miestnych
komunikácií a účelových komunikácií uložiť pokutu podľa §22c ods.2 tohto zákona.
5) Pokuty za priestupky ukladá a vyberá v blokovom konaní mestská polícia.
6) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy o priestupkovom7 a správnom
konaní8.
7) Uložená pokuta je príjmom mesta.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Ustanovenia tohto nariadenia platia aj pre konania neskončené pred začiatkom jeho účinnosti.
§ 12
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb a ukladanie pokút podľa
osobitných predpisov.9)
2) Zrušuje sa VZN č. 26/1994 s dodatkami č. 6/1996 a č.2/1997 o zásadách povoľovania zvláštneho
užívania miestnych komunikácií.

§ 13
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Mgr. Vladimír Vranovič v.r.
primátor
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) Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch ,
)Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní.
9
) Napr. § 18 ods. 5, 6, 7 a 8 zákona č. 135/1961 Zb. o poz. komunikáciách, § 20 ods. 2, 3 a 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
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