Všeobecne záväzné nariadenie obce Trhovište
č.2/2017
o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na
miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách

Obecné zastupiteľstvo v Trhovišti sa podľa § 11 ods, 4 písm, g) zákona č.:36911990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona Č.
13511961 Zb. o pozemných komunikáciách I cestný zákon I v znení neskorších predpisov
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení lďalej len VZNI

Čl.I
Účel a predmet
1. Účelom tohto VZN je zabezpečenie ochrany miestnym komunikáciám a verejným
priestranstvám a zlepšenie ich technického stavu pri vykonávaní zásáhov na nich.
2. Predmetom tohto VZN je stanovenie práv a povinností fyzických osôb, právnických osôb a
správcu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Trhovište pri
povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejnýchpriestranstvách.
3. VZN sa vzťahuje na:
al plánované zriaďovanie alebo vykonávanie opráv a údržieb podzemných vedení
každého druhu so zásahom do telesa pozemnej komunikácie,
blostatné neplánované zásahy do telesa miestnej komunikácie - havárie, poruchy
podzemných vedení a pod.,
cl zásahy na verejných priestranstvách I parky, verejná zeleň, ostatné plochy apod.!
Čl. II
Všeobecné ustanovenia
1. Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané ulice, chodníky a parkoviská vo
vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete
miestnych komunikácií.
2. Miestnu komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené
vonkajšími hranami priekop a rigolov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými
obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
3. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sa rozumejú všetky verejnosti prístupné
pozemky na území mesta, ktoré sú vo vlastníctve mesta, najmä medziblokové priestory,
verejná zeleú, parky ai.
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4. Zásahy podľa tohto VZN sú výkopové práce, ktoré zasiahnu teleso miestnej komunikácie,
priľahlých zelených pásov, alebo porušia povrch miestnej komunikácie' alebo verejného
priestranstva za účelom zriadenia, vykonania opravy a údržby vedenia.'
5. Pod pojmom vedenie sa rozumie elektrické, telekomunikačné,
iné vedenie, zariadenia na rozvodoch tepla a plynov.

vodovodné, kanalizačné a

6. Umiestnenie vedenia do telesa miestnych komunikácií je zvláštnym užívaním miestnych
komunikácií. Zvláštne užívanie je užívanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené.

Čl. III
Plánované povoľovanie výkopových prác
1. Žiadateľ I fyzická alebo právnická osoba I o povolenie výkopových prác je povinný
predložiť obce Trhovište písomnú žiadosť najneskôr 30 kalendárnych dní pred začatím
výkopových prác.
2. V žiadosti žiadateľ uvedie:
,f,
a! meno, priezvisko, adresu žiadateľa I resp. názov a sídlo l,
.,
bloznačenie
úseku miestnej komunikácie resp. miesta verejného priestranstva, na
ktorom dôjde k výkopovým prácam I ulica, číslo budovy, domu, číslo parcely l,
cl dôvod výkopových prác,
.'
dl druh zásahu I prekopávka, podvrtávka, s uzávierkou, bez uzávierky, s obchádzkou
alebo bez obchádzky l,
el plánovaný termín začatia a ukončenia prác, termín realizácie povrchovej úpravy,
fl výmeru výkopu I v m2 I
gi meno, priezvisko, adresu a kontaktné údaje zodpovednej, osoby' za dodržanie
podmienok povolenia.
3. K žiadosti žiadateľ doloží:
a! stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu na stavbu, ktorej súčasťou sú
výkopové práce I fotokópia l,
bl situáciu so zakreslením výkopu s jeho okótovaním,
cl vyjadrenia správcov, resp. vlastníkov podzemných vedení,
dl v prípade uzávierky miestnej komunikácie žiadosť doplniť o návrh obchádzkovej
trasy s dopravným značením odsúhlaseným príslušným dopravným inšpektorátom,
el písomný záväzok žiadateľa o zabezpečovaní odstraňovania závad a uhrádzaní
následných škôd v záručnej dobe a uhrádzaní zvýšených nákladov na údržbu miesta
narušeného výkopom I Príloha Č. 1 tohto VZN l,
fl doklad o zaplatení správneho poplatku,
gi doklad o zložení finančnej zálohy.
4. Pred vydaním povolenia je žiadateľ povinný zložiť finančnú zálohu I zábezpeku I na účet
Obec Trhovište v čiastke za:
a! výkopové práce na komunikácii
50 eur/m,
bl výkopové práce na verejnej zeleni
15 eur/mo
Táto finančná záloha bude žiadateľovi vrátená, ak budú výkopové práce dané do pôvodného
stavu v stanovenom termíne v zmysle povolenia obce Trhovište. V opačnom prípade bude
zábezpeka použitá na financovanie prác pre organizáciu, ktorá výkopové práce uvedie do
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pôvodného stavu. V prípade, že zábezpeka nepokryje všetky náklady spojené- s uvedením
miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva do pôvodného stavu, rozdiel vyúčtuje
obec žiadateľovi.
5. výkopové práce sa nepovoľujú:
al v období zimnej údržby komunikácií od 1 decembra do 1. marca príslušného roka,
bl na novozriadených povrchoch miestnych komunikácií po dobu 5 rokov. Výnimku z
týchto obmedzení môže udeliť starosta obce Trhovište.

Čl. IV
Povol'ovanie havarijných výkopových prác
1. Vlastník alebo správca vedenia, na ktorom nastane porucha a vznikn~ nebezpečenstvo
všeobecného ohrozenia, neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia
škôd a zaistenia bezpečnej premávky na komunikácii.
2. Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia poruchy oznámiť jej
vznik vlastníkovi miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva Obce Trhovište.
3. Vlastník alebo správca vedenia najneskôr do 3 dní od uskutočnenia opatrení predloží
písomnú žiadosť obci Trhovište o dodatočné povolenie prekopávky a určenie podmienok
uvedenia miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva do pôvodného stavu na svoje
náklady.
4. Pri havarijných výkopových prácach sa finančná záloha I zábezpeka I neplatí.
'"

Čl. V
Vykonávanie výkopových prác
1. Výkopové práce na miestnych komunikáciách sa vykonávajú v súlade s cestným zákonom
ajeho vykonávacou vyhláškou a na verejných priestranstvách v súlade s týmto VZN.
2. Mimo havárií je možné výkopové práce začať len ak sú splnené a zabezpečené podmienky
určené v právoplatnom povolení obce Trhovište.
.
3. Všetky výkopové práce je žiadateľ povinný zabezpečiť bezpečnostnou zábranou.
Výkopové práce na miestnych komunikáciách je povinný označiť dopravným značením podľa
Zákona Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov odsúhlaseným príslušným dopravným inšpektorátom.
4. Za stav dopravného značenia, ak nie je určené inak, zodpovedá žiadateľ, v havarijných
prípadoch vykonávateľ prác, a to po celú dobu trvania výkopových prác.
5. Dopravné značenie zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.
6. Pri výkopových prácach je žiadateľ povinný:
a) realizovať prerezanie asfaltového koberca na komunikácii,
b) zabezpečiť odvoz všetkého výkopového materiálu bez vytvárania medziskládok na
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miestnych komunikáciách a chodníkoch,
c) prekopávku uviesť do pôvodného stavu na základe povolenia a to na komunikácii
zasypanie a zhutnenie jamy drveným kamenivom po vrstvách, povrchová úprava I
betónovanie a asfaltovanie I a na zeleni zasypanie hlinou, vyčistenie od kameňov a
zatrávnenie,
d) miestnu komunikáciu počas realizácie prekopávky udržiavať v stave zjazdnosti a pri
jej znečistení zabezpečiť bez prieťahov jej očistenie.
7. Rozsah konečnej povrchovej úpravy, s prihliadnutím na poškodenie komunikácie alebo
verejného priestranstva pri výkopových prácach, dohodne žiadateľ so správcom komunikácií
alebo verejného priestranstva. Ak nedôjde k dohode, rozhodne Obec Trhovišie.
8. Termín uvedenia prekopávky do pôvodného stavu určí Obec Trhovište v povolení.
9. Po ukončení výkopových prác a uvedení do pôvodného stavu je žiadateľ povinný
prekopávku písomne a fyzicky odovzdať správcovi miestnych komunikácií alebo verejného
priestranstva, o čom bude vyhotovený písomný zápis a doklad o prevzatí bude žiadateľom
prípadne správcom predložený obci Trhovište. Ak vznikne spor medzi žiadateľom a
správcom, rozhoduje Obec Trhovište.
10. Ak žiadateľ pri vykonávaní výkopových prác poškodí iné vedenie, nesie zodpovednosť za
všetky škody. Zároveň je zodpovedný aj za prípadné dopravné nehody, ktoré vzniknú
nedodržaním iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
ll. Žiadateľ je povinný opravovať poruchy po výkopových prácach na miestnych
komunikáciách a verejnom priestranstve v záručnej lehote 24 mesiacov odo dňa odovzdania
prác správcovi miestnych komunikácií alebo verejného priestranstva. V opačnom prípade,
odstránenie nedostatkov zabezpečí správca na náklady žiadateľa.
•

Čl. VI
Povinnosti správcu miestnych komunikácií a verejného priestranstva
1. Správu miestnych komunikácií a verejného priestranstva vykonáva na území obce Obec
Trhovište (ďalej len "správca").
2. Správca vykonáva dohľad nad uvedením prekopávok do pôvodného stavu v zmysle Čl. V
ods. 6 písm. c) a ods. 7 tohto VZN.

Čl. VII
Správne poplatky
1. Za vydanie povolenia na realizáciu výkopových prác na miestnych komunikáciách sa platí
správny poplatok v zmysle položky č. 82 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien.
2. Obec Trhovište určuje za vydanie povolenia správny poplatok pre:
al fyzické osoby
bl právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie

10 eur
30 eur.

3. Správny poplatok sa platí pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na realizáciu výkopových
prác.
4. Pri poruchách sa za dodatočne vydané povolenie správny poplatok nevyberá.

Čl. VnI
Priestupky a sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom, za ktorý môže byť fyzickým osobám v
priestupkovom konaní obcou Trhovište uložená pokuta do výšky 330 eur.
2. starosta obce mesta Trhovište môže za porušenie ustanovení tohto VZN uložiť právnickej
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie:
,
al pokutu do výšky 6 638 eur v zmysle § 13 ods, 9 písm, a) zákona Č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
bl pokutu do výšky 33 193 eur v zmysle § 22a zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Čl. IX
Kontrola dodržiavania VZN
1. Dodržiavanie ustanovení tohto VZN kontrolujú:
al Obecný úrad v Trhovišti
2. Fyzické a právnické osoby sú povinné rešpektovať
subjektov uvedených v Čl. IX odst. 1 tohto VZN.

bezprostredné

výzvy kontrolných

Čl. X
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov,
2. Ak nie je uvedené inak, na predmetné konania a lehoty súvisiace s vydávaním povolení sa
vzťahuje zákon Č. 71/1967 Zb, o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
3. Toto VZN Č. 2/2017 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Trhovišti dňa 21.2.2017
uznesením číslo 44/2017.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho zverejnení pre celé územie obce
Trhovište.
Zverejnené: 2.2.2017
Zvesené: 21.2.2017

Róbert Koba
Starosta obce

