Smernica Obce Veľký Kýr
o zvl{štnom užívaní miestnych komunik{cií na účely rozkop{vok

Ing. Judita Valaškov{
starostka obce
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Starosta obce Veľký Kýr v súlade so z{konom SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle z{kona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunik{ci{ch (cestný
z{kon) v platnom znení a vyhl{šky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykon{va cestný z{kon vyd{va túto
Smernicu Obce Veľký Kýr o zvl{štnom užívaní miestnych komunik{cií na účely rozkop{vok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pri užívaní verejných priestranstiev na území obce Veľký Kýr môže dôjsť k ich užívaniu
iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určené spoplatnenie podľa
Všeobecne z{väzného nariadenia Obce Veľký Kýr č. 7/2015 o dani za psa, o dani za užívanie
verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné
hracie prístroje a poplatku.
Z tohto dôvodu sa na iné spôsoby užívania – napr. na rozkopanie verejného priestranstva vzťahujú ustanovenia § 8 ods. 1 a 3 z{kona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunik{ci{ch (cestný
z{kon) v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení § 11 vyhl{šky č. 35/1984 Zb., ktorou
sa vykon{va z{kon o pozemných komunik{ci{ch a k takémuto spôsobu užívania je potrebné
povolenie cestného spr{vneho org{nu, ktorým je Obec Veľký Kýr.
Čl. 1
Povoľovanie zvl{štneho užívania MK na účely rozkop{vok a povinnosti žiadateľa
1. Na zvl{štne užívanie miestnych komunik{cií z dôvodu ich rozkopania je potrebné povolenie
vydané rozhodnutím príslušného cestného spr{vneho org{nu, ktorým je Obec Veľký Kýr.
Podkladom pre vydanie povolenia formou rozhodnutia je písomn{ žiadosť, ktor{ tvorí prílohu
č. 1 tejto smernice.
2. Písomnú žiadosť o povolenie na zvl{štne užívanie miestnej komunik{cie predklad{ žiadateľ
Obci minim{lne 15 dní pred zah{jením výkopových pr{c. Povolenie na zvl{štne užívanie
miestnej komunik{cie a verejného priestranstva podlieha spr{vnemu poplatku.
3. Rozkop{vku miestnej komunik{cie možno realizovať až po nadobudnutí pr{voplatnosti
rozhodnutia o povolení zvl{štneho užívania miestnej komunik{cie v súlade s podmienkami,
ktoré sú v ňom uvedené.
4. V prípade, ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných, plynových a
iných vedeniach uložených v miestnej komunik{cii nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo
všeobecného ohrozenia, vlastník alebo spr{vca tohto vedenia neodkladne vykon{ opatrenia
potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej prem{vky na komunik{cii.
Odstr{nením takejto poruchy na vedeniach je zvl{štnym užívaním, na ktoré sa vopred
povolenie cestného spr{vneho org{nu nevyžaduje, pričom vlastník alebo spr{vca vedenia je
povinný do 12 hodín od zistenia ozn{miť odstr{nenie poruchy cestnému spr{vnemu org{nu a
miestnu komunik{ciu uviesť do pôvodného stavu na vlastné n{klady. Spr{vny poplatok sa za
vykonanie z{sahu do miestnej komunik{cie pri odstraňovaní havarijného stavu nevyber{.
5. Žiadateľ o zvl{štne užívanie miestnej komunik{cie vo svojej žiadosti uvedie:
a) n{zov a sídlo fyzickej alebo pr{vnickej osoby opr{vnenej na podnikanie, resp.
meno a priezvisko a presnú adresu fyzickej osoby,
b) presné označenie úseku, miesta zvl{štneho užívania miestnej komunik{cie – parc.číslo
c) dôvod zvl{štneho užívania miestnej komunik{cie,
d) termín začatia a ukončenia zvl{štneho užívania miestnej komunik{cie,
e) termín konečnej úpravy miestnej komunik{cie,
f) meno a priezvisko, adresu a kontaktné údaje zodpovednej soby za dodržanie
podmienok uvedených v rozhodnutí.
Prílohu k žiadosti tvoria najmä:
a) stavebné povolenie, resp. ohl{senie drobnej stavby stavebnému úradu,
b) projektov{ dokument{cia alebo situačný n{črt rozkop{vky,
c) súhlas ODI PZ s projektom dopravného značenia, uz{vierky, obch{dzky a pod.,
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c) doklad o úhrade spr{vneho poplatku.
6. Po umiestnení príslušného vedenia je žiadateľ povinný v stanovenom termíne na vlastné
n{klady uviesť miestnu komunik{ciu v mieste z{sahu do pôvodného stavu.
7. Žiadateľ o zvl{štne užívanie miestnej komunik{cie je povinný po dobu 36 mesiacov odo
dňa vykonania z{sahu do miestnej komunik{cie bez meškania zabezpečiť odstraňovanie
z{vad, ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom
výplne výkopu a je povinný uhradiť n{sledné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto z{vad.
Čl. 2
Poplatky
1. Za vydanie povolenia na zvl{štne užívanie miestnej komunik{cie, t.j. pri zriaďovaní, oprave,
údržbe podzemných a nadzemných vedení technického vybavenia na miestnej komunik{cii,
pomocnom cestnom pozemku alebo v ich telese určuje Obec Veľký Kýr poplatky podľa
položky 82 c.) z{kona č. 145/1995 Z. z. o spr{vnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
vo výške 80,- €, pričom verejné priestranstvo môže byť rozkopané po dobu maxim{lne 20
kalend{rnych dní.
2. V prípade, ak sa požaduje rozkopanie verejného priestranstva na kratšiu dobu, môže spr{vny
org{n poplatok znížiť a v tomto prípade sa poplatok určuje vo výške 3 €/každý, aj začatý deň.
3. Poplatok podľa bodu 1 a 2 Čl. 2 sa znižuje o 50%, ak je vlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej sa
rozkop{vka realizuje, dôchodca alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím . K žiadosti sa
v tomto prípade prip{ja LV a doklad o preuk{zaní daných skutočností a dané poplatky sú
príjmom rozpočtu obce.
Čl. 3
Sankcie
1. Za rozkop{vku miestnej komunik{cie bez povolenia cestného spr{vneho org{nu, ktorým je
Obec Veľký Kýr, bude pôvodcovi rozkop{vky uložen{ sankcia:
pre fyzickú a pr{vnickú osobu .................................................................................... 70 €
Uložen{ sankcia nenahr{dza vydanie povolenia na rozkop{vku miestnej komunik{cie a je
príjmom rozpočtu obce.
2. Za nedodržanie termínu konečnej úpravy povolenej rozkop{vky bude pôvodcovi uložen{
sankcia:
pre fyzickú a pr{vnickú osobu ................................................ 20 € za každý deň omeškania
3. Kontrolu dodržiavania stanovených podmienok v povolení o zvl{štnom užívaní miestnych
komunik{cií bude vykon{vať spr{vca MK.
Čl. 4
Z{verečné ustanovenia
1. T{to smernica nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu štatut{rnym org{nom spr{vneho org{nu.

vo Veľkom Kýre, dňa 04. 07. 2016

Ing. Judita Valaškov{
starosta obce
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Príloha č. 1 k Smernici o zvl{štnom užívaní MK na účely rozkop{vok
Žiadateľ:_______________________________________________________________________________

(Meno, názov, IČO alebo rodné číslo, adresa)
Žiadosť o zvl{štne užívanie miestnych komunik{cií (MK)
Žiadam týmto v zmysle § 8 ods.1 z{kona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunik{ci{ch (cestný
z{kon), § 11 vyhl{šky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykon{va z{kon o pozemných komunik{ci{ch v znení
neskorších predpisov o vydanie povolenia na z{sah do telesa miestnej komunik{cie na ulici:
(pozn{mka: súčasťou MK sú: zelené p{sy, priľahlé chodníky, spevnené plochy, parkovisk{)
........................................................................................... vo ...............................................
1.) Rozkopanie: ZP, CH, MK, SP * v dĺžke ...................... šírke ..................... hĺbke ....................
2.) Podvŕtanie: CH, MK, parkoviska * v dĺžke .................. šírke ................. hĺbke ...................
Odôvodnenie žiadosti: .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Navrhované obmedzenie cestnej prem{vky, resp. obch{dzka: .............................................
...............................................................................................................................................................
Po ukončení pr{c porušené teleso MK, CH, SP * upraví do pôvodného stavu len odborn{ cest{rska
firma podľa technológie stavebných postupov – popis: ..................................................
......................................................................................................................................................
Za uskutočnenie pr{c a bezpečnosť cest. prem{vky súvisiacej so z{sahom v cestnom telese bude
zodpovedný (n{zov firmy/meno):
a.) za žiadateľa: ............................................................................................ tel.: ................................
b.) za dod{vateľa stav. pr{c: ......................................................................... tel.: ..............................
Povolenie na zvl{štne užívanie MK sa žiada vydať na najnutnejší čas - na dobu
od: ............................................... do: ..........................................................
vo Veľkom Kýre, dňa ...............................

..................................................................
pečiatka/ podpis žiadateľa
* nehodiace sa prečiarknuť
Prílohy: - stavebné povolenie
- projektová dokumentácia, situačný náčrt
- súhlas ODI PZ s projektom doprav. značenia, uzávierky, obchádzky, príp. vyjadrenie dotk. orgánu
cest. správy v príp. cesty I.triedy; pri líniovej stavbe kópia zmluvy s cest. firmou a harmonogram prác
- ak je majiteľom nehnuteľnosti dôchodca alebo osoba s ŤZP, pripája sa aj LV a doklad o preukázaní stavu.
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