
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Čierna 

o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev č. 1/2013 

 
          Vyvesené  :  13.12.2013                            Zvesené:    
 

Obec Veľká Čierna podľa § 6 zákona č. 369/1996 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ďalej podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 
372/90 Z.b. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1 
Účel všeobecne záväzného nariadenia 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Čierna  o užívaní ciest, miestnych komunikácií a 
verejných priestranstiev, 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.) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Čierna o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a 
verejných priestranstiev, podrobnejšie upravuje vzťahy stavieb, prác a úprav, ktoré akokoľvek narúšajú 
povrch alebo prevádzku na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich súčastiach ako aj 
stavby a úpravy pod ich povrchom (ďalej len výkopové práce) môžu byť na miestnych komunikáciách a 
verejných priestranstvách na území Obce Veľká Čierna vykonávané len so súhlasom obce . 

2.) Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa pod miestnou komunikáciou rozumejú všeobecne 
prístupné a užívané miestne komunikácie, chodníky a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave. 

3.) Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa verejným priestranstvom rozumejú všetky miesta, ktoré 
slúžia verejnému užívaniu, predovšetkým verejná zeleň, tržnica, medzidomové priestranstvá, športové a 
oddychové priestory. 

§ 3 
Vydanie povolenia 

1.) Plánované výkopové práce možno vykonať len na základe povolenia na zvláštne užívanie alebo 
rozkopávku miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci Veľká Čierna , ktoré vydáva Obecný 
úrad Veľká Čierna . 

2.) Žiadosť na zvláštne užívanie alebo povolenie na výkopové práce predkladá žiadateľ (investor) minimálne 1 
týždeň pred zahájením prác. 

3.) Pri haváriách a poruchách inžinierskych sietí môže správca podzemných vedení začať s výkopovými 
prácami s cieľom odstrániť haváriu aj bez povolenia. Je však povinný oznámiť haváriu obci Veľká Čierna 
a písomnú žiadosť o povolenie - súhlas na výkopové práce predložiť dodatočne, najneskôr do 48 hodín od 
začatia prác. 
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4.) Povolenie na zvláštne užívanie a na výkopové práce podlieha správnemu poplatku podľa sadzobníka 
poplatkov v prílohe č.1. 

§ 4 

Postup v konaní 
1.) K žiadosti o vydanie povolenia na zvláštne užívanie alebo výkopové práce je potrebné predložiť: 

a) Situáciu predmetnej rozkopávky, resp. zvláštneho užívania. 

b) Časový a vecný harmonogram prác. 

c) Stavebné povolenie alebo súhlas obce  k vykonaniu stavebných prác. 
d) Vyjadrenie správcov podzemných vedení. Súpis správcov podzemných vedení tvorí prílohu tohto 

VZN č.2. 

e) Projektovú dokumentáciu (pri rekonštrukčných prácach). 

f) Súhlas na výrub drevín a kríkov (pokiaľ je výrub nevyhnutný) od Obecného úradu Veľká Čierna . 
 

2.) Žiadateľ povolenia je povinný rešpektovať písomné stanoviská správcov podzemných vedení a znášať 
prípadné škody vyplývajúce z nedodržania podmienok uvedených v stanovisku v prípade, ak zmluva 
medzi žiadateľom (investorom) a dodávateľom to neupravuje ináč. 

3.) Žiadateľovi bude vydaný súhlas na výkopové práce až po predložení dokladu o úhrade správneho poplatku 
podľa sadzobníka. 

4.) Žiadateľ je povinný na vlastné náklady uviesť miesto, kde prebiehali výkopové práce do pôvodného stavu.  

5.) Výkopové práce sa nepovoľujú v období zimnej údržby miestnych komunikácií. Starosta obce môže v 
odôvodnených prípadoch udeliť výnimku. 

7.) Tlačivo žiadosti je súčasťou tohto VZN ako príloha č. 2. 
 

§ 5 

Technické podmienky 

Okrem havarijných stavov možno výkopové práce začať len ak sú splnené a zabezpečené podmienky 
ustanovené v rozhodnutí. Žiadateľ je pri výkopových prácach povinný: 

1.)   Stromy, pouličné stĺpy, fasády domov je potrebné ochrániť pred poškodením. 

2.)   Rozkopaný úsek výrazne vyznačiť dopravným značením. 

3.)   Trasu výkopu prejednať so správcami inžinierskych sietí. 

4.)   Miesto výkopu miestnej komunikácie alebo chodníka zapíliť do pravidelného geometrického tvaru. 

5.)   Výkop zabezpečiť zábradlím. 

6.)   Zeminu a stavebnú suť z výkopu odviesť, nesmie byť uložená na korune cestného telesa a nesmie sa 
deponovať na miestnej komunikácii ani chodníku. 

7.)   Výkop spätne zasypať, a je potrebné priebežne strojne zhutňovať na minimálnu mieru zhutnenia 95% 
Procter Standart. 

8.)   Pri znečistení povrchu komunikácií bez prieťahov zabezpečiť ich očistenie. 
9.)   V prípade pretláčania žiadateľ ručí za neporušenosť vozovky v mieste pretláčania a zodpovedá za všetky 

spôsobené škody. 
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10.) Ukončenie prác odsúhlasiť písomne alebo ústne so starostom obce. 

11.) Po uplynutí lehoty stanovenej v rozhodnutí je potrebné požiadať o nové rozhodnutie. 

12.) Technické podmienky spätnej úpravy určí obec Veľká Čierna v rozhodnutí. 

13.) Žiadateľ zodpovedá za kvalitu opravy výkopu po dobu 5 rokov. V prípade nekvalitne vykonanej opravy 
rozkopávky, je povinný na vlastné náklady odstrániť závady. 

14.) Po ukončení prác zabezpečiť spätnú úpravu terénu aj so zatrávnením a nahradiť poškodené a vyrúbané 
kríky. 

15.) Obec Veľká Čierna uprednostňuje bezvýkopové metódy /pretláčanie/ a môže nariadiť tieto úpravy 
vykonať. 

§6 

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia 
 

1.) Dozor nad zachovaním stanovených podmienok povolenia (dodržanie vecného a časového harmonogramu 
a technických podmienok) vykonáva Obecný úrad Veľká Čierna . 

2.) Každý občan obce môže upozorniť a oznámiť porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia na 
Obecnom úrade Veľká Čierna . 

3.) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú orgány obecného 
zastupiteľstva a Obecný úrad Veľká Čierna . 

4.) Porušenie a nedodržanie ustanovení tohoto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom v zmysle 
zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1.) Neoddeliteľnou súčasťou VZN sú prílohy č . 1 -  sadzobník poplatkov za zriaďovanie podzemných 
vedení v miestnych komunikáciách, cestách a na verejných priestranstvách a č. 2 - formulár žiadosti o 
vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácií. 

2.) VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Čiernaj  dňa 12.12.2013 uznesením   

    č. 23 / 2013 

3.) VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2014. 
 
 
 
 
 
Vo Veľkej Čiernej , dňa 12.12.2013                                               Ing. Štefan Harant 
                                                                                        starosta 
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PRÍLOHA Č. 1 K VZN Č. 1/2013 
o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

 
 
 

SADZOBNÍK POPLATKOV ZA ZRIA ĎOVANIE PODZEMNÝCH VEDENÍ V 

MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH , CESTÁCH A NA VEREJNÝCH  
PRIESTRANSTVÁCH  

 
 

Zákon č. 145/1995 Zb. stanovuje v položke č. 82 správny poplatok za „Povolenie na zvláštne užívanie ciest a 
miestnych komunikácií" vo výške 99,50 € a v  položke č. 83 za „Povolenie uzávierky miestnych 
komunikácií" vo výške 66.- €, v položke č. 84 „Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu 
komunikáciu" vo výške 33.-€. 

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 Veľká Čierna nasledovné výšky 
správnych poplatkov: 

 
 

I.) Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre „fyzickú osobu 
-občan" 

1.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku 

a)  na dobu do 5 dní .............................................................................................................. 10 € 

b)  nad 5 dni .........................................................................................................................  20 € 

2.) Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) 

a)  na dobu do 5 dní .............................................................................................................. 10 € 

b)  nad 5 dní .......................................................................................................................... 20 € 

Pri potrebe riešiť uzávierku čiastočne sa k sadzbám uvedených pod bodom 2 pripočíta suma vo výške 10 €, a 
pre uzávierku úplnú sa pripočíta 15 €. 

 
   II.) Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre „právnickú osobu"          
       ( firmy, s .r.o., a.s., podniky) a „fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie" 
 
 

1.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska 

a)  na dobu do 5 dní ................................................................................................................ 20 € 

b)  nad 5 dni ............................................................................................................................ 40 € 

2.) Za rozkopávku miestnej komunikácie (aj pretláčanie)  ..................................................... ...... 50 € 
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Pri potrebe riešiť uzávierku miestnej komunikácie čiastočne sa k sadzbám uvedených pod bodom 2 
pripočítava suma vo výške 15 €, a pre uzávierku úplnú sa pripočíta 30 €. 

 
 

III.)    Povolenie na    pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu pre 
občanov  ................................................................................................................... vo výške 33.-€ 

 
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.  

  

Samostatne sa upravuje položka 83, ktorá sa rozdeľuje na:  
  

Položka 83e)  
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ........ 40 €  

  

Položka 83f)  
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III., triedy a miestnych  

komunikácií ........................................................................................................................... 20 €  

  

Samostatne sa upravuje položka 84b)  
  

Položka 84b)  
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ......................... 20 €.  

  

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto  

položiek.  
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PRÍLOHA Č. 2 K VZN Č. 1/2013 
o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

 
 

Žiadateľ: Meno: ................................................................................  

Ulica: ......................................................................... č.d: 

Obec: .................................................................................  
 

Obec Veľká Čierna 

Veľká Čierna 75 

015 01 Rajec 
 
VEC: Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

 

V rámci * - výstavby, opravy, rekonštrukcie, modernizácie 

objektu na ulici: ..............................................................................................................................................  

je potrebné realizovať prípojku, odstrániť havarijný stav* ............................................................................  
 

ktorá má byť vedená podľa priloženej situácie*      - popod miestnu komunikáciu 

- popod chodník 

- popod verejnú zeleň 

- iné .............................. 
 
 
Zásah do komunikácie bude vykonaný* - pretláčaním 

- výkopovými prácami (rozkopaním) 
 

Výkopové práce budú vykonané v termíne od .......................................... do ...................................  

Uvedenie do pôvodného stavu zabezpečí* 

- žiadateľ ......................................................................................................................................... 

- firma (názov, adresa, tel. č.) ............................................................................................................  
 
 
 

Za dodržanie podmienok v rozhodnutí je zodpovedný (meno, adresa, tel. číslo):............................. 

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

............................................................................................................................................................ 
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Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. so spracúvaním osobných 
údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované na účel vymedzený osobitným 

zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu 
spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. a že spracované údaje 
budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti sú: 

- stavebné povolenie alebo súhlas na drobnú stavbu, 

- situácia trasy výkopu 

- potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, 

- potvrdenie o zaplatení poplatku za uvedenie výkopu do pôvodného stavu, resp. objednávku od dodávateľa  
zemných prác, 

- vyjadrenia správcov podzemných vedení (adresy správcov viď nižšie) 

- súhlas na výrub drevín a kríkov od Obecného úradu Veľká Čierna (ak je potrebné) 
 
 
 

Vo Veľjkej Čiernej  dňa ...................  Podpis žiadateľa ..........................................................  
 
 

* nehodiace sa prečiarknite 
 

Správcami podzemných vedení vo Veľkej Čiernej ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohoto VZN sú: 

a) vodovodné vedenia - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

b) elektrické vedenia - Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina 

c) miestne telefónne vedenia - Slovak telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina 

d) plynové vedenia - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Závodská cesta 26/294, 010 22 Žilina 
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