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      N Á V R H -  V Z N  č .  0 3 / 2 0 2 1  

Obce Zborov nad Bystricou  

O ZVLÁŠTNOM UŽÍVANÍ CIEST, MIESTNYCH KOMUNIKÁCII 

A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 

Obec Zborov nad Bystricou v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona SNR                            

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 8 ods. 1 a 3 zákona   

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona SNR                         

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  

V Y D Á V A 

toto všeobecne záväzné nariadenie. 

§ 1 

ÚČEL 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN") upravuje práva a povinnosti orgánov obce, 

orgánov obecného zastupiteľstva, fyzických a právnických osôb pri zvláštnom užívaní ciest, miestnych 

komunikácií a verejných priestranstiev.  

§ 2 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Toto VZN upravuje vzťahy stavieb, prác a úprav, ktoré akokoľvek narúšajú povrch miestnych 

komunikácií, verejných priestranstiev a ich súčasti ako aj stavby a úpravy pod ich povrchom, (ďalej len 

rozkopávky) môžu byť; na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách na území obce Zborov 

nad Bystricou (ďalej len obec") vykonávané len so súhlasom obce.  

2. Pre účely tohto VZN sa pod miestnou komunikáciou rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, 

cesty, mosty, chodníky, parkoviská, nespevnené pásy pri komunikáciách a priestranstvá, ktoré slúžia 

miestnej doprave.  

3. Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu, sú to 

predovšetkým verejná zeleň, parky, trhové miesta a miesta slúžiace verejným účelom. 

§ 3 

VYDANIE ROZHODNUTIA 

1.Povolenie na rozkopávku miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci vydáva obec,                

v prípade ak sa jedná o štátnu cestu II/520, ktorá prechádza obcou, príslušné povolenie vydáva 

príslušný orgán štátnej správy podľa osobitného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

2.Žiadosť o povolenie na zvláštne využívanie miestnej komunikácie - rozkopávku miestnej 

komunikácie predkladá žiadateľ (investor) minimálne 15 dní pred začatím prác. 

3.Pri haváriách a poruchách inžinierskych sietí môže správca podzemných vedení začať                         

s rozkopávkou s cieľom odstrániť haváriu, aj bez povolenia. Je však povinný oznámiť haváriu obci 

do 12 hodín od zistenia a písomnú žiadosť o povolenie - súhlas rozkopania predložiť dodatočne, 

najneskôr do 48 hodín od začatia prác. V tomto prípade sa neuplatnia správne poplatky. 

4.Povolenie rozkopávok podlieha správnemu poplatku. Sadzobník poplatkov tvorí prílohu č. 1 

VZN. 

§ 4 

POSTUP V KONANÍ 

K žiadosti o povolenie na zvláštne využívanie miestnej komunikácie (príloha č. 2) je potrebné 

predložiť: 
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1. splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka (originál alebo overená kópia) 

2. situáciu a technickú správu rozkopávky – zjednodušená PD  

3. kópiu katastrálnej mapy so zakreslením miesta 

4. vyjadrenie správcov inžinierskych vedení (podľa požiadaviek obce) 

5. časový a vecný harmonogram prác (nad 3 dni). 

6. potvrdenie o časovom a kvalitnom zabezpečení konečnej úpravy povrchu rozkopaných prác 

oprávneným, odborným podnikom alebo firmou 

7. vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy a projekt dopravného značenia  

8. stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby 

9. projektovú dokumentáciu (pri rekonštrukčných prácach). 

10. súhlas na výrub drevín a kríkov nad 10 m2 (pokiaľ je výrub nevyhnutný) od príslušného orgánu 

životného prostredia (obec) 

11. projekt sadbových úprav pri ukončení rozkopávky 

12. správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov a v zmysle platného VZN Obce Zborov nad Bystricou.  

§ 5 

TECHNICKÉ PODMIENKY 

Okrem havarijných stavov možno výkopové práce začať len ak sú splnené a zabezpečené 

podmienky ustanovené v rozhodnutí. Rozhodnutie obce Zborov nad Bystricou sa vydáva za týchto 

podmienok: 

a) stromy, uličné stĺpy, fasády domov je potrebné ochrániť pred poškodením, 

b) rozkopaný úsek vyznačiť dopravným značením podľa pokynov obce, príp. podľa vypracovaného 

projektu, 

c) trasu výkopu prejednať so správcami inžinierskych sietí, 

d) miesto rozkopávky miestnej komunikácie alebo chodníka zapíliť do pravidelného geometrického 

tvaru, 

e) počas rozkopávky výkop zabezpečiť zábradlím a v noci reflexnou značkou. 

f) zeminu z výkopu odviesť, nesmie byt uložená na korune cestného telesa a nesmie sa deponovať 

na miestnej komunikácii ani chodníku, 

g) výkop spätne zasypať a zásyp je potrebné priebežne strojne zhutňovať 

h) v prípade pretláčania žiadateľ preberá záruku za neporušenosť vozovky v mieste pretláčania 

a zodpovedá za všetky spôsobené škody, 

i) ukončenie prác ohlásiť písomne alebo ústne na obecnom úrade, 

j) po uplynutí lehoty stanovej v rozhodnutí je potrebné požiadať o nové rozhodnutie, 

k) technické podmienky spätnej úpravy určí obec, 

l) obec si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť technické podmienky podľa zákona                   

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a určiť, v ktorých prípadoch je 

žiadateľ povinný predložiť projekt sadbových úprav dotknutého územia, 

m) žiadateľ zodpovedá za kvalitu opravy rozkopávky po dobu 3 rokov. V prípade nekvalitne 

vykonanej opravy rozkopávky je povinný na vlastné náklady odstrániť závady, 

n) žiadateľ je povinný po ukončení prác zabezpečiť spätnú úpravu terénu aj so zatrávnením a 

nahradiť poškodené a vyrúbané kríky do 60 dní, 

o) žiadateľ je povinný uskutočniť následné sadové úpravy prostredníctvom odbornej organizácie 

špecializovanej na túto činnosť, 
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p)  obec výsostne uprednostňuje bezvýkopové metódy (pretláčanie) a rozkop povolí iba 

v nevyhnutnom a havarijnom prípade na základe rozhodnutia starostu obce.  

§ 6 

POSTUP PRI ODOVZDANÍ STAVENISKA A UKONČENIE PRÁC 

1. Žiadateľ po ukončení prác písomne alebo ústne oznámi na Obecný úrad v Zborove nad Bystricou 

ukončenie prác. 

2. Správca miestnej komunikácie preberie stavenisko na základe preberacieho protokolu, ktorého 

vzor je uvedený v Prílohe č. 3 tohto VZN.  

3. V prípade, že žiadateľ splnil všetky technické podmienky spätnej úpravy, ktoré určila obec, bude 

mu po podpísaný preberacieho protokolu v lehote do 3 pracovných dní vrátená záloha-zádržné 

vybrané podľa prílohy č. 1 tohto VZN a to položky E).  

4.  Dňom odovzdania a prebratia staveniska začína plynúť 3 ročná záruka počas ktorej je žiadateľ 

povinný na vlastné náklady odstrániť závady. 

§ 7 
SADZOBNÍK POPLATKOV 

1. Sadzobník poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení v miestnych komunikáciách, cestách a 

na verejných priestranstvách podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov sa vyberá podľa prílohy č. 1 tohto VZN.  

2. O výške správneho poplatku za vydanie povolenia za rozkopávku miestnej komunikácie, 

chodníka, parkoviska, prípadne obchádzku miestnej komunikácie rozhoduje starosta podľa stavu 

komunikácie, veľkosti zásahu (pretláčanie, čiastočná lebo úplná rozkopávka..), či sa jedná o fyzickú 

alebo právnickú osobu a pod. za dodržania ods.1. 

3. Pre každú stavebnú akciu sa vydá jedno rozkopávkové povolenie. V prípade rozsiahlych a 

etapových prác, ktorých doba trvania je dlhšia ako mesiac, vydá sa rozkopávkové povolenie na 

každú časť, úsek alebo etapu samostatne. Správny poplatok sa vyrubí tak, aby výška správneho 

poplatku za celú stavbu nepresiahla sumu 497,50 €. 

4. V prípade investičnej akcie obce alebo jej organizácií a spoluinvestorskej účasti obce                 

na akcii bude správny poplatok žiadateľovi v zmysle položky 82 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch, v znení zákona č. 1/1998 Z. z. odpustený alebo znížený na minimum, t.j. na 9,50 €. 

§ 8 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

1. Dozor  nad  zachovaním   stanovených   podmienok   povolenia (dodržanie vecného 

harmonogramu a technických podmienok) vykonáva starosta obce alebo na základe poverenia 

starostu obce zamestnanci Obce Zborov nad Bystricou. 

2. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky vykonávajú kontrolu správnosti osadenia dopravného 

značenia na základe poverenia starostu obce zamestnanci Obce Zborov nad Bystricou pred 

začiatkom  prác na povolenej rozkopávke. 

§ 9 

KONTROLA DODRŽIAVANIA VZN 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva starosta obce, hlavný kontrolór obce, poverení 

zamestnanci Obce Zborov nad Bystricou.  

2. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN je priestupkom v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.                

o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  
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3. Pri porušovaní nariadenia Obce Zborov nad Bystricou sa môže uložiť právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokuta v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb. Zákon 

Slovenskej národnej rady o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

4. Pokuta je príjmom obce.   

§ 10 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Toto VZN sa vydáva pre potreby obce, podľa ktorého sa bude vyrubovať správny poplatok                  

za rozkopávky MK. 

2. Týmto VZN nie je dotknuté právo starostu obce určiť výšku poplatku v intenciách zákona                        

o správnych poplatkoch odlišne od tohto VZN.  

3. Výnimku z tohto VZN č. 03/2021 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácii a verejných 

priestranstiev (ďalej len VZN č. 03/2021) schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad 

Bystricou. 

4. V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol návrh tohto VZN                                

č. 03/2021 vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa 06.08.2021 a zvesený 

z pripomienkovania dňa 26.08.2021.    

5. Na tomto VZN č. 03/2021 sa uznieslo OZ v Zborove nad Bystricou dňa 27.08. 2021.    

6. Toto VZN č. 03/2021 ruší v plnom rozsahu predchádzajúce VZN č. 03/2012 o zvláštnom užívaní 

ciest, miestnych komunikácii a verejných priestranstiev, vrátané všetkých jeho dodatkov. 

7. VZN č. 03/2021 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou dňa 

27.08.2021, bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.08.2021 

8. VZN č. 03/2021 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou dňa 

27.08. 2021, bolo zvesené z úradnej tabule dňa 16.09.2021. 

9. VZN č. 03/2021 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou dňa 

27.08. 2021  nadobúda účinnosť dňom 17.09. 2021.  

 

 

V Zborove nad Bystricou, dňa 27.08.2021 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Juraj Hlavatý 

            starosta obce 
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PRÍLOHA Č. 1 

K VZN Č. 03/2021 O ZVLÁŠTNOM UŽÍVANÍ CIEST, MIESTNYCH KOMUNIKÁCII 

A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 

 

Sadzobník poplatkov 

Pracovné úkony na úseku dopravy 

 
 

I. POPLATKY  - POVOLENIA MIESTNE CESTY 

II.  

POLOŽKA - A) 
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych ciest a verejných účelových ciest.. 80 € 

Oslobodenie: 

Od  poplatku  môže správny orgán v zastúpení starostom obce Zborov nad Bystricou v odôvodnených prípadoch 

znížiť poplatok podľa tejto položky o 50 % alebo o 100 %. V závislosti od rozsahu a doby užívania pozemnej 

komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky o 50 %, o 100 % alebo o 200 % 

 

POLOŽKA - B) 
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych ciest 
..... 

70 € 
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. 
triedy a miestnych ciest ... 

40 € 

 

POLOŽKA - C) 

Povolenie na pripojenie miestnej cesty alebo účelovej cesty na cestu I., II. a 
III. triedy..... 

75 € 

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. 
triedy a miestnych ciest ... 

40 € 

Oslobodenie: 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.                           

V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok. 

Poznámky 

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické 

postupy neumožňujú iné riešenie. 

3. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami. 

4.  

POLOŽKA - D) 

1. Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej 
komunikácie ... 

115  

 2.Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na 
umiestnenie:  

a) reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 
m2 ..... 

30 € 

b) reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 
3 m2 do 20 m2 . 

60 € 

c) reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 
20 m2 .. 

150 € 

3.Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné 
nehnuteľnosti .... 

30 € 

4.Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s 
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a) cestou ..... 115 € 

b) miestnou cestou ..... 75 € 

Oslobodenie: 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa bodu 1), 3) alebo 4) tejto položky zvýšiť až                       

na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa 

bodu 2) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. 

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické 

postupy neumožňujú iné riešenie. 

 

POLOŽKA - E) 
Záloha – zádržné za splnenie technických podmienok spätnej úpravy 
miestnej komunikácie – splatné vopred pred začatím prác 

500 € 
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PRÍLOHA Č. 2 

meno, priezvisko, adresa, obchodné meno žiadateľa 

 

 

Obec Zborov nad Bystricou 

Obecný úrad č. 223 

023 03 Zborov nad Bystricou 

 

 

VEC: Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle §8 zákona                           

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

 

rozhodnutie na zvláštne užívanie komunikácie:  

  rozkopávka 

  podtunelovanie 

  realizácia nadzemného vedenia ponad cestu 

  povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 

 

Základné údaje : 

➢ dôvod uvedenej žiadosti (názov stavby, druh a účel stavby): 

➢ presné označenie miesta stavby v kat. území obce, parc. č.  

➢ zásah do komunikácie II. a III. triedy bude vykonaný 

• rozkopaním 

• pretlakom 

➢ konečná povrchová úprava: 

➢ pozemná komunikácia bude narušená nasledovne: 

• miestna komunikácia: 

• zeleň: 

• chodník: 

➢ realizácia stavebných prác sa uskutoční na miestnej komunikácii 

• bez vylúčenia cestnej premávky 

• za čiastočnej uzávierky 

• za úplnej uzávierky 

➢ za dodržanie podmienok v rozhodnutí zodpovedá: 

• za žiadateľa (adresa, meno a tel. číslo): 

• za investora (adresa, meno a tel. číslo): 

• za zhotoviteľa (adresa, meno a tel. číslo): 

➢ práce budú vykonané v termíne: 

 

 

V Zborove nad Bystricou  dňa   

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

        podpis, pečiatka 
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Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so spracovaním 

svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som 

poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba   

kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som 

bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných 

údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako 

dotknutá osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.  
 

 

Prílohy k uvedenej žiadosti: 

 splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka (originál alebo overená kópia) 

 situácia a technická správa – zjednodušená PD 

 projekt dopravného značenia vypracovaný autorizovaným inžinierom 

 vyjadrenie dopravného inšpektorátu 

 vyjadrenie majetkového správcu ciest II. a III. triedy  

 dohoda medzi majetkovým správcom a žiadateľom – v prípade uzatvorenia 

 správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

a v zmysle VZN Obce Zborov nad Bystricou 

 

 

Podľa rozsahu zásahu obec môže od potreby predloženia niektorých dokladov upustiť. 
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PRÍLOHA Č. 3 

 

Preberací protokol      

     

Stavebník (odovzdávajúci):  

Preberajúci (obec):  

Názov dokončenej stavby (rozkopávky):  

Rozkopávkové povolenie 

vydané dňa:  

Rozkopávkové povolenie 

vydal:  

Stavbu realizoval:  

Dátum začatia prác:  Dátum ukončenia prác:  

Súpis chýb, nedorobkov a termíny ich odstránenia  

Vyjadrenie účastníkov:  

Stavebník potvrdzuje:  

▪ že stavba bola vykonávaná podľa stavebnej dokumentácie a podľa podmienok uvedených v Rozhodnutí  

na zvláštne využívanie miestnej komunikácie  

▪ že neboli poškodené žiadne inžinierske siete  

▪ stavebník zodpovedá 36 mesiacov po ukončení prác za škody spôsobné zásahom do telesa MK, 

▪ Ak vzniknú škody v stanovenom termíne, bude stavebník upozornený na ich odstránenie, odstránenie  

škody bude vykonané do 15 dní od upozornenia,  

▪ v prípade neodstránenia upraví do pôvodného stavu MK Obec Zborov nad Bystricou na náklady 

stavebníka.   

 

Preberajúci potvrdzuje:  

 

Odovzdávajúci (podpis a pečiatka)  Preberajúci (podpis a pečiatka)  

V Zborove nad Bystricou dňa: 

 

 


