Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2015
O zvláštnom užívaní miestnych komunikácií

Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice na základe ustanovenia § 6 zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov a ustanovení § 8 zákona č.
135/1991 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov, vydáva pre obec
Kolárovice toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa stanovujú podmienky pre zvláštne
užívanie miestnych komunikáciách na území obce Kolárovice.
Úvodné ustanovenia
1./ Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti orgánov obce, fyzických a
právnických osôb pri zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
2./VZN upravuje vykonávanie stavieb, prác a úprav, ktoré akokoľvek narúšajú povrch
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a ich súčasti, ako aj stavby a úpravy pod ich
povrchom /zvláštne užívanie miestnych komunikácií/, ktoré môžu byť na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách na území obce Kolárovice, vykonávané len so
súhlasom obce.
3./ Pre účely tohto VZN sa pod pojmom miestna komunikácia rozumejú všetky všeobecne
prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia
miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
4./ Na užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely,
než na ktoré sú určené /zvláštne užívanie miestnych komunikácií/ je potrebné povolenie
cestného správneho orgánu.
5./ Správu pozemných komunikácií vykonávajú: Ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve
obce, o miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce, prípadne právnické
osoby nim na tento účel založené alebo zriadené.
Vydanie rozhodnutia
1./ Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci
vydáva obec Kolárovice na základe žiadosti žiadateľa /investora/. Žiadosť o povolenie na
zvláštne užívanie miestnej komunikácie predloží žiadateľ obci minimálne 20 dní pred začatím
prác.
2./ Pri haváriách a poruchách inžinierskych sietí môže správca podzemných vedení začať
zvláštne užívanie miestnych komunikácií s cieľom odstrániť haváriu aj bez príslušného
povolenia. Je však povinný haváriu oznámiť obci a písomnú žiadosť o povolenie zvláštneho
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užívania miestnej komunikácie predložiť dodatočne, najneskôr do 48 hodín od začatia prác.
V tomto prípade sa správne poplatky nevyrubujú.
3./ Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev podlieha
správnemu poplatku.
Postup v konaní o udelenie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
K žiadosti o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie /príloha č.1./ je potrebné
doložiť:
a/ situáciu rozkopávky
b/ časový a vecný harmonogram prác
c/ stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby /pri drobnej stavbe doklady, ktoré je
nutné doložiť pri jej ohlásení/
d/ vyjadrenie správcov alebo vlastníkov podzemných vedení, ktoré sa v komunikácií
nachádzajú
e/ projektovú dokumentáciu
f/ súhlas vlastníka pozemku, cez ktorý prípojka vedie, ak je vlastník pozemku iný, ako
žiadateľ
Technické podmienky
Obec rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie a verejného
priestranstva /rozkopové povolenie/ vydáva za týchto podmienok:
a/ stromy, kríky a domy je potrebné chrániť pred poškodením
b/ rozkopaný úsek zabezpečiť zábradlím a vyznačiť tak, aby bol viditeľný i v noci
c/ trasu výkopu prejednať so správcami alebo vlastníkmi podzemných vedení
d/ miesto rozkopávky miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva, ak je
vyasfaltované alebo vybetónované, zapíliť do pravidelného geometrického tvaru
e/ vykopanú zeminu umiestniť tak, aby netvorila prekážku na miestnej komunikácii
f/ výkop spätne zasypať a zásyp priebežne zhutňovať tak, aby nedošlo k vytvoreniu
priehlbiny na povrchu miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva
g/ ukončenie prác písomne ohlásiť obci
h/ po uplynutí lehoty stanovenej v rozhodnutí, písomne požiadať o vydanie nového
rozhodnutia
i/ žiadateľ zodpovedá za kvalitu opravy rozkopávky po dobu 5 rokov. V prípade nekvalitne
vykonanej opravy rozkopávky je povinný na vlastné náklady odstrániť vzniknuté závady.

Kontrolná činnosť
1./ Dozor nad dodržaním stanovených podmienok povolenia ku zvláštnemu užívaniu miestnej
komunikácie alebo verejného priestranstva vykonáva starosta obce, alebo ním poverené
osoby.
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2./ Obec môže pri porušení tohto nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov fyzickej
osobe a právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu.
3./ Uložená pokuta je príjmom obce.
Stanovenie výšky správneho poplatku
za zvláštne užívanie miestnej komunikácie
Obec Kolárovice na základe splnomocnenia uvedeného pri položke č 82 zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov, ustanovuje správne poplatky za
zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva nasledovne:
1./ Rozkopanie miestnej komunikácie na čas do 2 dní 40,- Eur
2./ Rozkopanie miestnej komunikácie na čas nad 2 dni 50,- Eur
Záverečné ustanovenia
1./ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce na
VI. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22.6.2015, uznesenie č. 37.
2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 01. augusta 2015.

V Kolároviciach dňa 05.06.2015

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 05.06.2015
Zvesené z úradnej tabule dňa : 22.06.2015
Po schválení vyvesené: 23.6.2015
Zvesené:
Príloha č. 1
k VZN č. 2/2015

.................................................................................................................................................

meno priezvisko a adresa žiadateľa, číslo tel.

Obec Kolárovice
obecný úrad
013 54 Kolárovice č. 389

Vec: Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne
užívanie miestnej komunikácie
_______________________________________

Na základe príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení zmien a doplnkov a VZN obce Kolárovice č. 2/2015 žiadam obec Kolárovice, ako
správcu miestnej komunikácie o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej
komunikácie - na rozkopávku v mieste susediacom s pozemkom parc. č. ..............................
za účelom napojenia na verejnú sieť /elektrickú, vodovodnú a kanalizačnú/ rodinného domu
s. č. ................... postavený na pozemku parc. č. CKN ............................
Miestnu komunikáciu budem zvláštne užívať - realizovať rozkopávku, v termíne
od .......................... do .......................... tj. dní .............. .
Uvedenú rozkopávku budem realizovať svojpomocne, dodávateľsky a zodpovednou
osobou za dodržanie podmienok povolenia bude ............................................................. .

V Kolároviciach dňa ...............................

............................................................
podpis žiadateľa

K žiadosti prikladám:
-

kópiu z katastrálnej mapy
zakreslenú situáciu rozkopávky
stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
vyjadrenie správcov alebo vlastníkov inžinierskych sietí /plyn, elektrina, telefón/
LV pozemkov, cez ktoré vedie prípojka
súhlas vlastníka pozemku s uložením prípojky, ak nie je totožný so žiadateľom

