Všeobecne záväzné nariadenie Obce Andovce
č. 2/2019
o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev
Obec Andovce v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie
§1
Úvodné ustanovenie
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
Vymedzenie pojmov
1./ Toto VZN upravuje vykonávanie 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), ktoré môžu byť na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách na území obce Andovce (ďalej len obec") vykonávané len so súhlasom obce.
2./ Pre účely tohto VZN sa pod pojmom miestna komunikácia, rozumejú všetky všeobecne
prístupné a užívané ulice, cesty a ostatné komunikácie, ktoré slúžia miestnej doprave.
3./ Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky miesta v obci, ktoré slúžia verejnému
užívaniu, 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, ktorá prechádza obcou, príslušné povolenie vydáva príslušný orgán
štátnej správy podľa osobitného zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov. Žiadosť o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie predkladá žiadateľ
(investor) minimálne 21 dní pred zahájením prác.
2./ Pri haváriách a poruchách inžinierskych sietí môže správca podzemných vedení začať rozkopávkou
s cieľom odstrániť haváriu aj bez povolenia. Je však povinný oznámiť haváriu obci a písomnú žiadosť
o povolenie - súhlas rozkopania predložiť dodatočne, najneskôr do 48
hodín od začatia prác.
3./ Povolenie rozkopávok podlieha správnemu poplatku. Sadzobník poplatkov tvorí prílohu č. 1 tohto
VZN.
§4
Postup v konaní
K žiadosti o povolenie rozkopávky je potrebné predložiť:
a.) situáciu rozkopávky.
b.) časový a vecný harmonogram prác (počet dní).
c.) potvrdenie o časovom a kvalitnom zabezpečení konečnej úpravy povrchu rozkopaných prác
oprávneným, odborným podnikom alebo firmou.
d.) vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy a projekt dopravného značenia
e.) stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby
f.). vyjadrenie účastníkov podzemných vedení.
g.) projektovú dokumentáciu (pri rekonštrukčných prácach).
h.) súhlas na výrub drevín a kríkov nad 10 m2 (pokiaľ je výrub nevyhnutný) od príslušného
orgánu životného prostredia .
j.) projekt sadbových úprav pri ukončení rozkopávky.
1

§5
Technické podmienky
Rozhodnutie obce sa vydáva za týchto podmienok:
a) stromy, uličné stĺpy, fasády domov je potrebné ochrániť pred poškodením,
b) rozkopaný úsek vyznačiť dopravným značením podľa pokynov obecného úradu,
c) trasu výkopu prerokovať 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 osobitného zákona
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 5 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 90 dní,
o) obec uprednostňuje bezvýkopové metódy (pretláčanie) a môže nariadiť tieto úpravy vykonať.
§6
Kontrolná činnosť
1./ Dozor nad zachovaním stanovených podmienok povolenia (dodržanie vecného
harmonogramu a technických podmienok) vykonáva starosta obce alebo na základe poverenia starostu
obce, poverený zamestnanec obecného úradu.
2./ Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky vykonávajú kontrolu správnosti osadenia dopravného
značenia na základe poverenia starostu obce poverení zamestnanci obecného úradu pred začiatkom
prác na povolenej rozkopávke.
§7
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia
1./ Hlavný kontrolór, poverení zamestnanci obecného úradu, zástupca starostu a poverení poslanci
obecného zastupiteľstva kontrolujú dodržiavanie tohto VZN.
2./ Obce môže pri porušení tohto nariadenia uložiť právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi
a fyzickej osobe podľa osobitných predpisov pokutu. Pokuta je príjmom obce
§ 8
Záverečné ustanovenia
1./ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2./ Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia na úradnej tabuli a na webovom
sídle obce.
3./ Prílohou tohto VZN je sadzobník poplatkov – príloha č. 1 a vzor žiadosti na zvláštne užívanie
miestnej komunikácie – príloha č. 2.
V Andovciach, dňa 27.03.2019
Peter Puss
starosta obce
2

Príloha č. 1

k VZN č. 2/2019 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácii a verejných
priestranstiev v obci Andovce
Obec Andovce v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v nadväznosti na
príslušné ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

v zmysle vyššie uvedeného ustanovuje :

1. Poplatok na zvláštne užívanie ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
 Pre fyzickú osobu: 16,50€
 Pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľ: 100€
/firma, spoločnosť, podnik/
2. Ak občan nepodá žiadosť o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev, obec môže vyrubiť pokutu v hodnote:
 Pre fyzickú osobu: 33€
 Pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľ: 300€
/firma, spoločnosť, podnik/
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Príloha č. 2
Žiadateľ.........................................................................................................................
(priezvisko, meno, titul / obchodné meno)
Adresa...........................................................................................................................
(ulica, súpisné prípadne orientačné číslo, PSČ, obec)
Rodné číslo / IČO................................................

Číslo telefónu ............................

Obec Andovce
Hlavná 157/2
941 23 Andovce
VEC
Žiadosť na zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie

V zmysle § 8 a 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov a § 11 a 20 Vyhlášky 35/1984 Zb. Vás týmto žiadame o povolenie
na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktorým bude zásah do telesa

........................................................................................................................................
/miestnej komunikácie, účel. komunikácie, chodníka;
bude prekopaním a čo pretlačením/

prekopaním, pretláčkou – vypísať čo

na ulici .......................................parc.číslo. ...................................v KÚ.........................
Rozkopávkové práce sa budú realizovať z dôvodu..........................................................

..realizácia stavby.......................................................................................... v termíne :

od ....................................... do..........................................

Povrch telesa:..................................................................................................................
/asfaltobetón , liaty asfalt, betón, zámková dlažba, betónová dlažba, zeleň/
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Rozsah rozkopávky:
vozovka:................bm

chodník:..................bm

zeleň:............bm

Zo strany žiadateľa je za vykonávanie prác zodpovedný: .............................................
Rozkopávkové práce bude vykonávať...........................................................................

IČO:...........................................................................

Meno zodpovedného pracovníka:......................................... č. t. .................................

.......................................
podpis ( pečiatka)
V Andovciach dňa:

K žiadosti treba priložiť :
-

2x situáciu rozkopávky
splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka ( originál, príp. overená kópia )
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:

-

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov
prevádzkovateľovi Obci Andovce podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré uvádzam na účely konaní podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho
písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 22 až § 28 zákona
o ochrane osobných údajov.

-

.............................
podpis žiadateľa (pečiatka)
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