
 

 

                                                                   

 

Obec Čakajovce na základe § 6 ods.1 zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom 

znení a v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

zmien a doplnkov vydáva  toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) : 

 

                                       Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 

  o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev        

                                                na území obce Čakajovce 

 

                                                                         §1 

                                                           Úvodné ustanovenie 

 

 

(1) Toto VZN upravuje vzťahy stavieb, prác a úprav, ktoré akokoľvek narúšajú povrch 

miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a ich súčastí ako aj stavby a úpravy pod ich 

povrchom, ( ďalej len rozkopávky ) môžu byť na miestnych komunikáciách a verejných 

priestranstvách na území obce Čakajovce ( ďalej len „obec“ ) vykonávané len so súhlasom 

obce. 

(2) Pre účely tohto VZN sa pod miestnou komunikáciou rozumejú všeobecne prístupné 

a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave. 

(3) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia ( pre rozkopávky ) sa rozumejú 

všetky verejnosti prístupné pozemky na území obce, ktoré sú vo vlastníctve alebo užívaní 

Obce Čakajovce, najmä miestne komunikácie, chodník, centrum obce, cestná zeleň, trhovisko 

a nespevnené zelené plochy. 

(4) Zvláštne užívanie miestnych komunikácií a iných priestranstiev v zmysle cestného zákona 

sú stavebné činnosti, ktoré akokoľvek narúšajú povrch miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev a ich súčastí ako aj pod ich povrchom, ktoré môžu byť vykonávané len na 

základe povolenia vydávaného formou rozhodnutia Obce Čakajovce. 

 

                                                                         §2 

                                                        Vydanie Rozhodnutia 

 

 

(1) Povolenie na rozkopávku miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci, vydáva 

Obec Čakajovce. V prípade, že sa jedná o štátnu cestu, ktorá prechádza obcou Čakajovce, 

príslušné povolenie vydáva príslušný orgán štátnej správy podľa osobitného zákona. Žiadosť 

o rozkopávkové povolenie predkladá žiadateľ ( investor ) minimálne 1 týždeň pred začatím 

prác. 

(2) Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva podlieha 

správnemu poplatku. Sadzobník poplatkov tvorí prílohu tohto nariadenia. Starosta obce môže 

správny poplatok znížiť alebo odpustiť. 

(3) Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných, plynových a iných 

vedeniach ( ďalej len „vedenie“ ) uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha 

a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia 

neodkladne vykoná opatrenie potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej 

premávky na komunikácii. Odstránenie takejto poruchy na vedeniach je zvláštnym užívaním, 

na ktoré sa vopred nevyžaduje povolenie Obce Čakajovce. Vlastník alebo správca vedenia je 



povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy vlastníkovi alebo 

správcovi pozemnej komunikácie. Obec Čakajovce na základe žiadosti predloženej 

vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím určí podmienky 

uvedenia cesty, miestnej komunikácie a dotknutého verejného priestranstva do pôvodného 

stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia. Správny poplatok za toto dodatočne vydané 

povolenie sa navyberá. 

 

                                                                        §3 

                                                            Postup v konaní. 

 

 

(1) Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva  z dôvodu 

rozkopávky ( pretláčania ) musí byť vyhotovená v písomnej forme na  príslušnom formulári 

dostupnom na OÚ alebo webovej stránke obce Čakajovce. 

(2) V predloženej žiadosti uvedie žiadateľ ( stavebník ) :  

-  identifikačné údaje žiadateľa a telefónny kontakt 

-  miesto ( ulica, pred akým objektom, číslo parcely CKN, katastrálne územie ), kde dôjde 

k narušeniu miestnej komunikácie a verejného priestranstva 

-  dôvod  a účel realizácie rozkopávky a termín konečnej úpravy dotknutej miestnej 

komunikácie a verejného priestranstva 

-  druh narušeného verejného priestranstva ( miestna komunikácia, nespevnená plocha ), druh 

povrchovej úpravy 

-  výmera výkopových rýh ( v m2 ) 

-  zvolený technologický postup pri uložení ( oprave ) podzemného vedenia ( pretláčanie, 

rozpílenie krytu, rozkopanie ) 

-  meno , telefónne číslo osoby zodpovednej za rozkopávku 

-  meno , telefónne číslo osoby vykonávajúcej činnosť stavebného dozoru 

(3) K žiadosti na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva  doloží 

žiadateľ podľa rozsahu prác pri líniovej stavbe prípojok inžinierskych sietí : 

-  právoplatné územné rozhodnutie ( fotokópia ) 

-  právoplatné stavebné povolenie ( fotokópia ) 

-  oznámenie k ohláseniu drobnej stavby ( fotokópia ) 

-  situačný nákres so zakreslením výkopovej ryhy s jej okótovaním 

-  súhlas na výrub drevín a kríkov ( pokiaľ je výrub nevyhnutný ) 

-  určenie dopravného značenia ( v prípade úplnej alebo čiastočnej uzávierky miestnej 

komunikácie ) odsúhlasené dopravným inšpektorátom 

-  doklad o zaplatení správneho poplatku 

(4) Obec Čakajovce si vyhradzuje právo na stanovenie technických podmienok a na zmenu 

návrhu zvoleného technologického postupu, termínu konečnej úpravy dotknutej miestnej 

komunikácie a verejného priestranstva v prípade, ak by mohlo dôjsť k rozporu s verejným 

záujmom. 

 

                                                                       §4 

                                                     Technické podmienky  

 

 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva  vydáva Obec 

Čakajovce formou rozhodnutia za týchto podmienok : 

1) Pred začatím akýchkoľvek zemných prác je potrebné u jednotlivých správcov 

inžinierskych sietí zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení. 



2) Miesto rozkopávky situovanej v spevnenej ploche verejného priestranstva ( miestna 

komunikácia, parkovisko, a i. ) styčné hrany asfaltového krytu zapíliť rezačkou asfaltu do 

pravidelného geometrického tvaru. 

3) S odpadom z narušených konštrukčných vrstiev nakladať v súlade s platným zákonom 

o odpadoch a v zmysle platných nariadení Obce Čakajovce o spôsobe nakladania 

s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území Obce Čakajovce. 

Pôvodca, resp. držiteľ odpadu zatriedi odpad v zmysle platnej Vyhlášky a zneškodní ho na 

skládke odpadov, nesmie byť uložený na chodníku, telese miestnej komunikácie ani na inom 

verejnom priestranstve. 

4)Všetky  výkopové práce realizované na miestnych komunikáciách a verejných 

priestranstvách je žiadateľ povinný ohradiť zábradlím alebo oplotením a tým zabrániť vstupu 

tretích osôb a na vyzvanie kontrolného orgánu predložiť právoplatné rozhodnutie na 

povolenie zvláštneho užívania. 

5) Obec Čakajovce uprednostňuje bezvýkopové metódy ( pretláčanie , podvŕtanie ) a môže 

žiadateľovi nariadiť použiť tento druh technológie uloženia vedenia. 

6) V prípade pretláčania žiadateľ ručí za neporušenosť spevnenej plochy verejného 

priestranstva a v mieste pretláčania zodpovedá za všetky spôsobené škody. 

7) V prípade realizácie výkopovej ryhy v spevnenej ploche verejného priestranstva , ktorej 

celková šírka nepresahuje 3m je žiadateľ povinný vykonať náhradnú rekonštrukčnú vrstvu 

v celkovej šírke dotknutej spevnenej plochy. 

8) Stromy , kríky, stĺpy verejného osvetlenia a fasády domov je potrebné ochrániť pred 

poškodením. 

9) Technické podmienky uvedenia dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu 

určí Obec Čakajovce v podmienkach vydaného rozhodnutia. 

10) Spätný zásyp ryhy v nespevnenej ploche vykonať zeminou, zhutnenou po vrstvách hrúbky 

30 cm do úrovne výkopom narušeného terénu. Po urovnaní zeminy obnoviť výkopom 

odstránenú zeleň, nahradiť poškodené a vyrúbané kríky. Zásyp výkopu situovaného 

v spevnenej ploche musí byť vykonaný ťaženým štrkopieskom, nesmie byť použitá zemina 

z výkopu. 

11) Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a spolupôsobenie 

asfaltových vrstiev s podkladovými vrstvami vykonať spojovací asfaltový postrek ( podľa 

platnej STN ) 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. 

12) 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.  

13) Po uvedení dotknutého verejného priestranstva, miestnej komunikácie do pôvodného 

stavu – konečnej úpravy je žiadateľ povinný očistiť dotknuté spevnené plochy ( strojným 

čistením, zametaním, spláchnutím vodou a pod. ). Ukončenie prác na konečnej úprave je 

potrebné ústne alebo písomne oznámiť Obecnému úradu Čakajovce. Na základe oznámenia 

o ukončení prác na konečnej úprave , bude uskutočnená kontrola verejného priestranstva, 

miestnej komunikácie. 

14) Žiadateľ zodpovedá za kvalitu uvedenia dotknutého verejného priestranstva do 

pôvodného stavu po dobu 3 rokov. V prípade nekvalitne vykonanej  náhradnej rekonštrukčnej 

vrstvy v spevnenej ploche je žiadateľ povinný odstrániť nedostatky na vlastné náklady. 

 

 

 



                                                                         §5 

                                                          Spoločné ustanovenia 

 

(1) Za vydanie povolenia na pretláčanie miestnej komunikácie sa poplatky vyrubujú vo výške 

16,50.- €. 

(2) Za povolenie uzávierky miestnej komunikácie bez ďalších zásahov sa stanovuje poplatok 

vo výške 66.- €. 

(3) V prípade havárie na inžinierskej sieti, dôsledkom ktorej je rozkopávka komunikácie sa 

poplatok nevyrubuje. 

(4) Pre každú stavebnú akciu sa vydáva jedno povolenie na zvláštne užívanie komunikácie aj 

v prípade, že ide o viacero prekopávok a stavebných zásahov do komunikácie. 

(5) Celková suma správneho poplatku nesmie presiahnuť sumu 497,50€. 

(6) Poplatok je príjmom rozpočtu obce. 

(7) Za povolenie na uzávierku miestnej komunikácie uvedenú v ods. 2 , môže starosta obce 

v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok sadzby a fyzickým osobám 

môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť. 

 

                                                                        §6 

                                                            Kontrolná činnosť 

 

 

(1) Kontrolu dodržiavania stanovených podmienok povolenia ( technické podmienky, termín 

konečnej úpravy ) vykonáva Obec Čakajovce. 

(2) Obec Čakajovce v rozsahu svojej pôsobnosti uloží pokutu do 6 638,78€  právnickej osobe 

alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak bez povolenia 

cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením užíva miestnu komunikáciu 

iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné účely, než na ktoré sú určené. V prípade opravy 

porúch na podzemných vedeniach uložených v miestnej komunikácii nesplní ohlasovaciu 

povinnosť alebo nesplní podmienky určené cestným správnym orgánom na vykonanie prác 

súvisiacich s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.  

(3) Obec Čakajovce v rozsahu svojej pôsobnosti uloží pokutu do 33,19€  fyzickej osobe, ak 

bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením  užíva 

miestnu komunikáciu iným spôsobom  než zvyčajným alebo na iné účely, než na ktoré sú 

určené. V prípade opravy porúch na podzemných vedeniach uložených v miestnej 

komunikácii  nesplní ohlasovaciu povinnosť alebo nesplní podmienky určené cestným 

správnym orgánom na vykonanie prác súvisiacich s uvedením komunikácie do pôvodného 

stavu. 

(4) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania a rozsah spôsobenej škody. 

(5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa , keď sa Obec Čakajovce dozvedela o tom, 

že právnická osoba alebo fyzická osoba porušila svoju povinnosť, najneskôr však do troch 

rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. 

(6) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo 

právoplatnosť. 

(7) Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu Obce Čakajovce. 

(8) Starosta obce , obecné zastupiteľstvo, komisia stavebná a ďalší poverený zamestnanec 

Obecného úradu v Čakajovciach kontrolujú dodržiavanie tohto nariadenia. 

 

 

 

 



                                                                      §7 

                                                    Záverečné ustanovenia  

 

(1) Všeobecné záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 17.02.2012 do  05.04.2012 

(2) Všeobecné záväzné nariadenie schválené Uznesením OZ v Čakajovciach č. 8/2012 dňa 

22.03.2012 

(3) Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 06.04.2012 

 

 

 

 

                                                                                               Milan Greguš 

                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 


