Obecné zastupiteľstvo v Marianke sa v zmysle §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení ( ďalej len „VZN“):

Všeobecne záväzné nariadenie
č. (2/2011)
o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev na území obce Marianka
§1
Účel úpravy
Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania
miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev na území obce Marianka.
§2
Úvodné
ustanovenia
(1) Obec Marianka podľa § 3 ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Cestný zákon“)
vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií a
správu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev podľa § 4 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Miestnu komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené
vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a
obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za
zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
(3) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo
vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do
siete miestnych komunikácií.
(4) Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sa rozumejú všetky verejnosti
prístupné pozemky na území obce, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní obce, najmä
cesta III. triedy, miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, námestia, cestná zeleň,
medziblokové priestranstvá, nespevnené zelené plochy a i.
(5) Zvláštne užívanie miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev v zmysle
cestného zákona je ich užívanie iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než
na ktoré sú určené, najmä na stavebné činnosti, ktoré akokoľvek narúšajú povrch
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a ich súčastí, ako aj stavby pod ich

povrchom, ktoré môžu byť vykonávané len na základe vydaného právoplatného
povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva (ďalej len „Povolenie“).
§3
Podmienky na vydanie Povolenia
(1) Povolenie vydáva obec Marianka na základe podanej žiadosti ( príloha č.1).
(2) Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných
vedeniach (ďalej len „vedenie“) uložených v miestnych komunikáciách nastane
porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca
tohto vedenia neodkladne vykoná opatrenie potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a
zaistenie bezpečnej prevádzky na miestnej komunikácii. Odstránenie takejto poruchy
na vedeniach je zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred nevyžaduje povolenie obce
Marianka. Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia poruchy
oznámiť vznik poruchy obci. Obec Marianka na základe žiadosti predloženej
vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím určí podmienky
uvedenia miestnej komunikácie a/alebo dotknutého verejného priestranstva do
pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia. Správny poplatok sa za
toto dodatočne vydané povolenie nevyberá.
(3) Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií sa
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s týmito odchýlkami:
§ 1, 7, 8, 14 a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) sa nepoužijú.
(4) Povolenie podlieha správnemu poplatku podľa zákona č. 145/1995 o správnych
poplatkoch. Sadzobník poplatkov tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
(5) Obec Marianka nevydá Povolenie v zimných mesiacoch, v termíne od
15.novembra do 15. marca príslušného kalendárneho roka z dôvodu vykonávania
zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov. Časové obmedzenie neplatí
v prípadoch uvedených v bode 2.
(6) V prípade plánovaného zvláštneho užívania verejného priestranstva, resp.
plánovanej výstavby alebo rekonštrukcie miestnych komunikácií a ich častí obec
upozorní 14 dní vopred obyvateľov obce o tomto zámere formou verejnej vyhlášky
a obyvatelia budú súčasne vyzvaní na vybudovanie resp. opravu prípojok
inžinierskych sietí do svojich objektov. Týka sa to aj jednotlivých správcov
inžinierskych sietí.
(7) Po zrealizovaní stavby nového chodníka a nového asfaltového koberca, resp. inej
finálnej úpravy na miestnej komunikácií nebude možné vydať Povolenie v súvislosti s
pripojením na inžinierske siete v stanovenej dobe 60 mesiacov od zrealizovania takejto
stavby .

§4
Žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva
(1) Žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva musí byť vyhotovená v
písomnej forme na príslušnom formulári (príloha č.1) (ďalej len „Žiadosť“). Žiadosť
predkladá žiadateľ minimálne 30 kalendárnych dní pred zahájením prác.
(2) V predloženej Žiadosti žiadateľ uvedie:
- meno, priezvisko, adresu žiadateľa (resp. názov a sídlo)
-označenie úseku miestnej komunikácie resp. druhu a miesta verejného priestranstva,
na ktorom dôjde k zvláštnemu užívaniu (ulica, pred akým objektom, číslo parcely,
katastrálne územie
- dôvod a účel zvláštneho užívania miestnej komunikácie alebo verejného
priestranstva (realizácie výkopových prác), obchodné meno dodávateľského subjektu,
- termín začatia zvláštneho užívania miestnej komunikácie alebo verejného
priestranstva a termín konečnej úpravy dotknutého verejného priestranstva alebo
miestnej komunikácie
- druh povrchovej úpravy verejného priestranstva alebo miestnej komunikácie
- výmeru výkopových rýh (v m2),
- zvolený technologický postup pri uložení (oprave) podzemného vedenia (pretláčanie,
rozpílenie krytu, rozkopanie)
- meno, adresu zamestnávateľa, telefónne číslo osoby zodpovednej za vykonávanú
činnosť
- meno, adresu zamestnávateľa, telefónne číslo osoby vykonávajúcej činnosť
stavebného dozoru.
(3) K Žiadosti doloží žiadateľ podľa rozsahu prác pri líniovej stavbe a stavbe prípojok
inžinierskych sieti:
- harmonogram prác
- právoplatné územné rozhodnutie (fotokópia)
- právoplatné stavebné povolenie (fotokópia)
- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (fotokópia)
- situáciu so zakreslením výkopovej ryhy s jej okótovaním
- súhlas na výrub drevín a kríkov (pokiaľ je výrub nevyhnutný) od príslušného orgánu
životného prostredia
- určenie dopravného značenia vrátane ORPZ, DI potvrdeného projektu dopravného
značenia (v prípade úplnej alebo čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie)
- doklad o zaplatení správneho poplatku
- doklad o zložení peňažnej zábezpeky
(4) Obec Marianka si vyhradzuje právo na stanovenie technických podmienok a na
zmenu návrhu zvoleného technologického postupu, termínu konečnej úpravy
dotknutého verejného priestranstva alebo miestnej komunikácie v prípade, ak by
mohlo dôjsť k rozporu s verejným záujmom.
§5
Zábezpeka
(1) Zábezpeka je vopred zložená čiastka, ktorá slúži na pokrytie nákladov spojených
s uvedením miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva do pôvodného stavu v

prípade nedodržania podmienok stanovených v Povolení.
(2) Ak je nutný zásah do cestného telesa, chodníka, spevnenej plochy resp. zeleného
pásu realizovať formou rozkopávky, každý žiadateľ o vydanie Povolenia zaplatí pri
podaní žiadosti na účet Obce Marianka finančnú zábezpeku.
(3) Zábezpeka predstavuje sumu 100 % odhadnutých nákladov potrebných na
uvedenie miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva do pôvodného stavu
minimálne však 99,50 € / m2 . Doklad o úhrade finančnej zábezpeky doloží žiadateľ k
Žiadosti o vydanie Povolenia ako jej prílohu. V prípade spornosti o výške zábezpeky
sa táto určí na základe odborného vyjadrenia príslušnej organizácie oprávnenej
vykonávať opravy rozkopávok miestnych komunikácií.
(4) Zábezpeka bude vrátená žiadateľovi až po riadnom písomnom odovzdaní
dotknutej miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva a po splnení podmienok
stanovených v Povolení, kde bude dohodnutý aj spôsob jej vrátenia.
(5) Zábezpeka prepadá v prospech Obce Marianka v prípade, že práce na uvedení
miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva do pôvodného stavu nebudú
ukončené v termíne a za podmienok stanovených v Povolení. Ak žiadateľ o vydanie
Povolenia neuvedie miestnu komunikáciu alebo verejné priestranstvo do pôvodného
stavu, uvedie miestnu komunikáciu alebo verejné priestranstvo do pôvodného stavu
obec na náklady žiadateľa o Povolenie. V prípade, že zábezpeka nepokryje všetky
náklady spojené s uvedením miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva do
pôvodného stavu, rozdiel vyúčtuje obec žiadateľovi o rozkopávku. Zábezpeka sa
nevyberá na rozkopávky vykonané z titulu poruchy na inžinierskych sieťach.
§6
Technické podmienky
Povolenie vydáva obec Marianka formou rozhodnutia za týchto podmienok:
(1) Pred započatím akýchkoľvek zemných prác je potrebné u jednotlivých správcov
inžinierskych sietí zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení. V prípade
líniových stavieb, s dĺžkou viac ako 500m, alebo stavieb väčšieho rozsahu
realizovaných na miestnych komunikáciách je žiadateľ povinný na vlastné náklady
zriadiť a užívať stavebný dvor a to na mieste vopred určenom obcou Marianka.
(2) Miesto rozkopávky situovanej v spevnenej ploche verejného priestranstva (miestna
komunikácia, parkovisko, chodník a i.) styčné hrany asfaltového krytu zapíliť
rezačkou asfaltu do pravidelného geometrického tvaru.
(3) S odpadom z narušených konštrukčných vrstiev nakladať v súlade so zákonom č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a v zmysle platného VZN o spôsobe nakladania s
komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pôvodca, resp. držiteľ zatriedi odpad v
zmysle Vyhlášky č. 284/2001 Z.z. a zneškodní ho na zodpovedajúcej skládke
odpadov, nesmie byť uložený na chodníku alebo telese miestnej komunikácie.
(4) Všetky výkopové práce realizované na miestnych komunikáciách a/alebo
verejných priestranstvách je žiadateľ povinný ohradiť zábradlím alebo oplotením a

označiť tabuľkou o minimálnych rozmeroch 80x50 cm. Tabuľka s označením musí
obsahovať:
-meno žiadateľa o rozkopávku
-obchodné meno dodávateľskej firmy
-názov stavby
-dátum začatia a ukončenia prác podľa právoplatného rozhodnutia
(5) Všetky výkopové práce realizované na miestnych komunikáciách a/alebo
verejných priestranstvách v zmysle § 2 bod. 2 tohto VZN je žiadateľ povinný ohradiť
zábradlím alebo oplotením a označiť tabuľkou o minimálnych rozmeroch 30x20 cm.
Tabuľka s označením musí obsahovať názov organizácie a informáciu, že sa jedná o
poruchu vedenia.
(6) Obec Marianka uprednostňuje bezvýkopové metódy ( pretláčanie, podvŕtanie) a
môže nariadiť tento druh technológie uloženia vedenia.
(7) V prípade pretláčania žiadateľ ručí za neporušenosť spevnenej plochy verejného
priestranstva a v mieste pretláčania zodpovedá za všetky spôsobené škody.
(8) V prípade realizácie výkopovej ryhy v spevnenej ploche verejného priestranstva,
ak celková šírka spevnenej plochy nepresahuje 3m, je žiadateľ povinný vykonať
náhradnú rekonštrukčnú asfaltovú vrstvu v celej šírke dotknutej spevnenej plochy.
Rozkopávka bude vždy upravená stupňovite tak, že hrana zárezu bude širšia ako
hrana samotného výkopu. Náhradná rekonštrukčná asfaltová vrstva musí vždy
presahovať výkopovú ryhu minimálne 80 cm a to od každého okraja výkopovej ryhy
ak je takýto presah na spevnenej ploche verejného priestranstva.
(9) Stromy, kríky, stĺpy verejného osvetlenia a fasády domov je potrebné ochrániť
pred poškodením.
(10) Technické podmienky uvedenia dotknutého verejného priestranstva do
pôvodného stavu určí obec Marianka v podmienkach vydaného rozhodnutia.
(11) Spätný zásyp ryhy v nespevnenej ploche vykonať zeminou, hutnenou po vrstvách
hrúbky 30 cm do úrovne výkopom nenarušeného terénu. Po urovnaní zeminy obnoviť
výkopom odstránenú zeleň, nahradiť poškodené a vyrúbané kríky.
(12) V prípade, ak je hĺbka výkopu v spevnenej ploche väčšia ako 1,5m je žiadateľ
povinný pred realizáciou náhradných rekonštrukčných vrstiev vykonať skúšku
zhutnenia podložia. Parameter zhutnenia bude presne špecifikovaný v podmienkach
povolenia.
(13) Zásyp výkopu situovaného v spevnenej ploche musí byť prevedený ťaženým
štrkopieskom, nesmie byť použitá zemina z výkopu. Povrch musí byť zabetónovaný
v hrúbke min. 20cm s KARI sieťou.
(14) Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a spolupôsobenie
asfaltových vrstiev s podkladovými vrstvami vykonať spojovací asfaltový postrek (
podľa STN 73 6129) asfaltovou emulziou. Povrch a zvislé plochy ( styčné hrany,
styčné plochy obrubníkov, rigolov, vpustov, šachiet, armatúr) je potrebné pred
kladením asfaltovej zmesi postriekať (natrieť) spojovacím asfaltovým postrekom.

Kladenie asfaltovej zmesi je možné realizovať až po vyštiepení asfaltovej emulzie.
(15) V prípade realizácie výkopovej ryhy v telese miestnej komunikácie, prekrytie
výkopovej ryhy počas zvláštneho užívania komunikácie musí byť realizované
spôsobom uloženia prekrytia tak, aby bola dodržaná rovnaká výšková úroveň
s pôvodnou asfaltovou vrstvou komunikácie.
(16) Po uvedení dotknutého verejného priestranstva a/alebo miestnej komunikácie do
pôvodného stavu je žiadateľ povinný očistiť dotknuté spevnené plochy (strojným
čistením, zametaním, spláchnutím vodou a pod). Ukončenie prác je potrebné písomne
oznámiť Obecnému úradu obce Marianka. Na základe oznámenia o ukončení prác je
uskutočnené preberacie konanie o čom je spísaný Záznam z rokovania. Súčasťou
preberacieho konania je aj písomné odovzdanie a prevzatie porealizačného zamerania
skutočného uloženia vedenia v digitálnej podobe, ktoré tvorí podklad pre digitálnotechnickú mapu mesta.
(17) Žiadateľ zodpovedá za kvalitu uvedenia dotknutého verejného priestranstva do
pôvodného stavu po dobu 5 rokov. V prípade nekvalitne vykonanej náhradnej
rekonštrukčnej vrstvy v spevnenej ploche je žiadateľ povinný odstrániť závady na
vlastné náklady.
(18) Po zrealizovaní rekonštrukcie verejného priestranstva nebude možné vydať
Povolenie v súvislosti s pripojením na inžinierske siete v stanovenej dobe 5 rokov.
Prípojky inžinierskych sietí k jednotlivým nehnuteľnostiam je potrebné zrealizovať v
predstihu.
§7
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce v
lehote uvedenej v §6 ods.3 zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Marianka sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 13.04.2011 uznesením číslo 2011/2-10.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od dňa vyvesenia na úradnej tabuli
obce.

JUDr. Radovan Jurika
starosta

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Príloha č.1 k VZN č. 2/2011
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva

.................................................................................................................................................................................
Žiadateľ
meno, priezvisko, adresa
Obec Marianka
Školská 32
900 33 Marianka
V Marianke, dňa ...................................
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva
V zmysle § 8 ods. 1 Zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov žiadam o
povolenie rozkopať verejné priestranstvo podľa náčrtku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť žiadosti, a to:
na ulici .................................................................................... pred objektom .................................................................
za účelom ........................................................................................................................................................................
pre investora .................................................... dodávateľ: ..............................................................................................
v čase od .................................. do ............................... s konečnou úpravou do ...............................................................
čím bude verejné priestranstvo narušené takto:

vozovka
druh úpravy

chodník
výmera m2

druh úpravy

nespevnená plocha
výmera m2

druh úpravy

výmera m2

*Podzemné vedenie bude uložené technológiou, pretláčanie (podvŕtanie), rozpílenie krytu a rozkopanie.
Za rozkopávku bude zodpovedný

Stavebný dozor investora vykonáva

Meno a priezvisko
adresa zamestnávateľa
č. tel.

----------------------------------------------------------Podpis, pečiatka

Prílohy:
1 x rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby
1x situácia so zakreslením výkopovej ryhy a jej okótovaním
Doklad o zaplatení správneho poplatku

Príloha č. 2 k VZN č. 2/2011
Sadzobník správnych poplatkov

Zákon č. 145/1995 Z z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určuje v položke č. 82 správny poplatok
za „Zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií“ a v položke č. 83 písm. e) určuje správny poplatok za „Uzávierky miestnych
komunikácií“. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto položiek. V
odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na
päťnásobok.
V zmysle vyššie uvedeného stanovuje Obec Marianka nasledovné výšky správnych poplatkov:

Dni nevyhnutné
na realizáciu

Dĺžka výkopovej ryhy
v miestnej komunikácii

Dĺžka výkopovej ryhy
v chodníku

do 5 dní

od 0m do 3m
70 eur

nad 3m
100 eur

od 0m do 3m
100 eur

od 3m do 10m
150 eur

nad 10m
200 eur

od 6 do 15 dní

100 eur

130 eur

150 eur

200 eur

250 eur

od 16 do 30 dní

130 eur

160 eur

200 eur

250 eur

300 eur

nad 30 dní

160 eur

190 eur

250 eur

300 eur

497 eur

Pri súčasnej uzávierke miestnej komunikácie + 66 eur

Správny poplatok sa nevyberá:
1.
2.

v prípade realizácie výkopovej ryhy v nespevnenej ploche verejného priestranstva
v prípade uloženia vedenia technológiou pretláčania, podvŕtania

