
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE   BELÁ  č. 1/2010 

O povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev v katastrálnom území Obce Belá 

 
          Obec Belá podľa  § 6 a v súlade s § 4 odst. 3 písm. f/ zákona 369/90 o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto  

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

Časť I. 
Všeobecné ustanovenia. 

Čl. I. 
Účel nariadenia. 

 
Účelom tohto nariadenia je zabezpečenie zlepšenia stavu miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev upravením podmienok na vykonanie výkopových prác v telese vozovky, 
chodníka, spevnených a nespevnených priestranstiev a zelených pásov. 
 

Čl. 2 
Vymedzenie pojmov. 

 
1./  Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve 
obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 
komunikácií. / 1 /  
 
2./  Zvláštnym užívaním sa rozumie užívanie miestnych komunikácii iným ako obvyklým 
spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené. Zvláštne užívanie sa povoľuje na dobu 
určitú, pokiaľ u užívateľa trvajú dôvody, pre ktoré bolo povolenie udelené. Pri zmene 
užívateľa, podmienok užívania a podobne požiadať o nové povolenie, pípadne o zmenu 
povolenia. / 2 / 
 
3./  Verejné priestranstvá sú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie resp. sú verejné 
prístupné. Sú to najmä komunikácie, ulice, chodníky, námestia, cesty, mosty, podchody, 
parkoviská, verejná zeleň, parky, nespevnené pásy pri komunikáciách. 
 
4./  Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií vykonáva obec prenesený 
výkon štátnej správy. / 3 / 
 
5./  Žiadateľ o zvláštne užívanie je fyzická alebo právnická osoba. 
 
6/   Zábezpeka je vopred zložená čiastka, ktorá slúži na pokrytie nákladov spojených 
s uvedením rozkopávky do pôvodného stavu v prípade nedodržania podmienok stanovených 
v rozhodnutí. 
 
 
/1/ § 4b odst. 1 zákona  č. 135/1961 Zb. / zákona o poz. komunikáciách / cestný zákon/ 
/2/ § 8   odst.  1 zákona č. 135/1961 Zb. / cestný zákon /  v znení zmien a doplnkov 
/3/ § 3   odst.  2 zákona č. 135/1961 Zb. / cestný zákon / v znení zmien a doplnkov  

 



Časť II. 
 

Povoľovanie zvláštneho užívania miestnych komunikácií. 
 

Čl. 3 
Povinnosti žiadateľa 

 
1./  Žiadateľ podá písomnú žiadosť o zvláštne užívanie príslušnému cestnému správnemu 
orgánu, Obci Belá. 
 
2./  Písomné žiadosti vybavuje a za prípravu povolenia zodpovedá stavebný úrad Belá. 
 
3./  V žiadosti žiadateľ uvedie : 
a/  meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby, resp. názov a sídlo právnickej osoby 
b/  požadovaný druh zvláštneho užívania, jeho popis / rozkopávka, uzávierka, obchádzka/ 
c/  presné označenie úseku, miesta a rozsahu zvláštneho užívania 
d/  termín začatia a ukončenia zvláštneho užívania 
e/  meno a adresu zodpovednej osoby za dodržanie podmienok uvedených v rozhodnutí 
f/   potvrdenie organizácie, s ktorou žiadateľ uzatvorí dohodu na zrealizovanie konečných 
úprav rozkopaných miest.  
 
4./  Prílohu k žiadosti tvoria : 
a/  situácia dopravného značenia odsúhlasená Okresným riaditeľstvom policajného zboru 
– Okresným dopravným inšpektorátom Žilina / OR PZ ODI / - len v prípade žiadosti 
o uzávierku resp. obchádzku 
b/  harmonogram prác / pri väčšom objeme prác / 
c/  doklad o zložení peňažnej zábezpeky. 
 
5./  Žiadateľ za vydanie povolenie na zvláštne užívanie uhradí správny poplatok, ktorého 
výška sa stanovuje podľa osobitných predpisov. /4/ 
 
6./  Na konanie o povoľovaní zvláštneho užívania sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní. /5/ 
 

Čl.4 
Špecifické podmienky povoľovania zvláštneho užívania. 

 
1./  Žiadateľ o zvláštne užívanie zabezpečí úpravu vrchnej v prípade potreby aj spodnej 
časti rozkopaného miesta až do možnej šírky jeho poškodenia. 
 
2./  Z dôvodu zabezpečenia včasnosti a kvality uvedenia rozkopávok do pôvodného stavu 
pred zimným obdobím, povolenie na rozkopávku sa nevydá v termíne od 30.10. do 28.2. 
kalendárneho roku. V prípade priaznivých poveternostných podmienok od 30.11. do 28.2. 
Výnimku tvoria výlučne rozkopávky z titulu vzniku porúch na inžinierskych sieťach. 
 
3./  V prípade plánovanej výstavby alebo rekonštrukcie komunikácie resp. ich častí budú 
obyvatelia obce na to 14 dní vopred upozornení a vyzvaní, aby si mohli vybudovať resp. 
opraviť prípojky inžinierskych sietí do svojich objektov. Týka sa to aj jednotlivých 
správcov inžinierskych sietí. 
4/ Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení nesk. prepisov 



4./  Po zrealizovaní stavby nového chodníka a nového koberca na miestnej komunikácií 
nebude možné vydať rozkopové  povolenie v súvislosti s pripojením  na inžinierske siete 
v stanovenej dobe 60 mesiacov. Prípojky inž. sietí  k jednotlivým nehnuteľnostiam je 
potrebné zrealizovať v predstihu. 
 

Časť II. 
Povoľovanie zvláštneho užívania miestnych komunikácií. 

 
Čl. 3 

Povinnosti žiadateľa 
 

1./  Žiadateľ podá písomnú žiadosť o zvláštne užívanie príslušnému cestnému správnemu 
orgánu, Obci Belá. 
 
2./  Písomné žiadosti vybavuje a za prípravu povolenia zodpovedá stavebný úrad Obce. 
 
3./   V žiadosti žiadateľ uvedie : 
a/  meno , priezvisko a adresu fyzickej osoby, resp. názov a sídlo právnickej osoby 
b/  požadovaný druh zvláštneho užívania, jeho popis / rozkopávka, uzávierka, obchádzka / 
c/  presne označenie úseku, miesta a rozsahu zvláštneho užívania 
d/  termín začatia a ukončenia zvláštneho užívania 
e/  meno a adresu  zodpovednej osoby za dodržanie podmienok uvedených v rozhodnutí 
f/  potvrdenie organizácia, s ktorou žiadateľ uzatvorí dohodu na zrealizovanie konečných 
úprav rozkopaných miest  
 
4./  Prílohu k žiadosti tvoria : 
a/  situácia dopravného značenia odsúhlasená  Okresným riaditeľstvom policajného zboru 
– Okresným dopravným inšpektorátom Žilina / OR PZ ODI / - len v prípade žiadosti 
o uzávierku resp. obchádzku 
b/  harmonogram prác / pri väčšom objeme prác / 
c/  doklad o zložení peňažnej zábezpeky. 
 
5./  Žiadateľ za vydanie povolenia na zvláštne užívanie uhradí správny poplatok, ktorého 
výška sa stanovuje podľa osobitných predpisov. /4/ 
 
6./  Na konanie o povoľovaní zvláštneho užívania sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní. /5/ 
 

Čl. 4 
Špecifické podmienky povoľovania zvláštneho užívania. 

 
1./  Žiadateľ o zvláštne užívanie zabezpečí úpravu vrchnej v prípade potreby aj spodnej 
časti rozkopaného miesta do možnej šírky jeho poškodenia. 
 
2./  Z dôvodu zabezpečenia včasnosti a kvality uvedenia rozkopávok do pôvodného stavu 
pred zimným obdobím, povolenie na rozkopávku  sa nevydá v termíne od 30.10 do 28.2. 
kalendárneho roku. V prípade priaznivých poveternostných podmienok od 30.11. do 28.2. 
Výnimku tvoria výlučne rozkopávky  z titulu vzniku porúch na inžinierskych sieťach. 
 



3./  V prípade plánovanej výstavby alebo rekonštrukcie komunikácii resp. ich častí budú 
obyvatelia obce na to 14 dní vopred upozornení a vyzvaní, aby si mohli vybudovať resp. 
opraviť prípojky inžinierskych sietí do svojich objektov. Týka sa to aj jednotlivých 
správcov inžinierskych sietí. 
 
/4/ Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predpisov 
/5/ zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní / správny poriadok / 
 
 

Čl. 5 
Postup pri realizácii finančnej zábezpeky 

 
1./  Ak je nutný zásah do cestného telesa, chodníka, spevnenej plochy resp. zeleného pásu 
realizovať formou rozkopávky, každý žiadateľ o rozkopávku zaplatí pri podaní žiadosti na 
účet Obce Belá finančnú zábezpeku. 
 
2./  Zábezpeka predstavuje sumu 100 ℅ odhadnutých nákladov potrebných na uvedenie 
rozkopávky do pôvodného stavu minimálne však  99,50 € / m2 . Doklad o úhrade 
finančnej zábezpeky doloží žiadateľ k žiadosti o zvláštne užívanie ako jej  prílohu. 
V prípade spornosti výšky zábezpeky sa táto určí na základe odborného vyjadrenia 
príslušnej organizácie oprávnenej vykonávať opravy rozkopávok miestnych komunikácií. 
 
3./  Zábezpeka bude vrátená žiadateľovi až po riadnom písomnom odovzdaní ukončenej  
rozkopávky a po splnení podmienok stanovených v rozhodnutí, kde bude dohodnutý aj 
spôsob jej vrátenia. 
 
4./  Zábezpeka prepadá v prospech Obce Belá v prípade, že práce na rpzkopávke vrátane 
uvedenia do pôvodného stavu nebudú ukončené v termíne a za podmienok stanovených 
v povolení. Ak žiadateľ o rozkopávku neuvedie rozkopávku do pôvodného stavu, uvedie 
rozkopávku do pôvodného stavu správca miestnej komunikácie. V prípade, že zábezpeka 
nepokryje všetky náklady spojené s uvedením do pôvodného stavu, rozdiel vyúčtuje 
správca komunikácie žiadateľovi o rozkopávku. Zábezpeka sa nevyberá na rozkopávky 
vykonané z titulu poruchy na inžinierskych sieťach. 
 

Časť III. 
Postup pri odovzdaní ukončených prác. 

 
Čl. 6 

Povinnosti žiadateľa. 
 

1./  Žiadateľ pri odovzdaní ukončených prác predloží nasledovné doklady: 
 
a, doklad / prehlásenie / o uložení zeminy a ostaného prebytočného výkopového materiálu 
z výkopu 
b, doklad / prehlásenie / o záruke ne kvalitu prevedenie prác v trvaní 24 mesiacov 
c, doklad / prehlásenie / o tom, že pri výkopových prácach nedošlo k porušeniu 
príslušných inžinierskych sietí / fotodokumentácia /. 
 
2./  Žiadateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v príčinnej súvislosti s porušením jeho 
povinnosti ustanovených v tomto všeobecnom záväznom nariadení, resp. v rozhodnutí 



vydanom podľa tohto záväzného nariadenia. Rovnako žiadateľ zodpovedá za škodu, ktorá 
vznikne tretím osobám po dobu zvláštneho užívania. 
 

Čl. 7 
Uvedenie rozkopávky do pôvodného stavu. 

 
1./  Pod „ uvedením do pôvodného stavu „ sa rozumie dodržanie povinnosti 
a uskutočnenie povrchovej úpravy v mieste rozkopávky z rovnakého materiálu ako je 
ostatný povrch / zmena povrchu môže byť len so súhlasom Obce. 
 
2./  Rozkopávky v zelení sa uvedú do pôvodného stavu zhutnením zásypu vhodenou 
zeminou, následnou navážkou min. 20 cm biologicky účinnej zeminy a zatrávením. 
Zatrávnenie sa nevykoná v termíne do 15. októbra do 15. marca vzhľadom na mimo 
vegetačné obdobie. V prípade, že dôjde  k poškodeniu strednej  resp. vysokej zelene, túto 
je nutné  nahradiť v plnom rozsahu. 
 

Časť IV. 
Záverečné ustanovenie. 

 
1./  Všeobecne záväzné nariadenie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych 
komunikácii a verejných priestranstiev v kat. území Obce Belá schválilo obecné 
zastupiteľstvo v Belej na svojom zasadnutí dňa : 26.03.2010  uznesením č. 2/2010 
 
 
 
2./  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Belá dňa  
26.03.20010 a nadobudlo účinnosť dňom 12.04.2010 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Ing. Ivan Dvorský  
                                                                                                          starosta obce 
 
 
 
Návrh  VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Belá dňa   11.03.2010 
Návrh  VZN  zvesený  z úradnej tabule v obci Belá   dňa   26.03.2010 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Belá dňa 26.03.2010 
VZN nadobudlo účinnosť dňa 12.04.2010 
 
 
 
 
                                                                                                        


