
 

M E S T O   S V Ä T Ý   J U R 

Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29,  900 21  Svätý Jur 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

         mesta Svätý Jur  

č.   5 / 2018 

 

o vykonávaní rozkopávkových prác na území  mesta Svätý Jur 
 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Svätý Jur podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a podľa §  3 ods. 2 v nadväznosti na § 8 zák.č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., 

ktorou sa vykonáva cestný zákon sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Úvodne ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje spôsob povoľovania a 

vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách na území mesta Svätý Jur. 

2. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky verejnosti prístupné 

pozemky na území mesta, ktoré sú vo vlastníctve mesta, alebo v správe mesta, alebo v užívaní 

mesta (ďalej len „v užívaní mesta“), najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie, 

zeleň  a i. 

3. Rozkopávkovými prácami (ďalej len „rozkopávka“) na účely tohto nariadenia sa rozumejú 

stavby, práce a úpravy, ktorými sa narúša povrch verejných priestranstiev, ako aj stavby, 

práce a úpravy pod ich povrchom. 

4. Rozkopávky verejných priestranstiev na území mesta Svätý Jur, ak v tomto nariadení nie je 

uvedené inak, môžu sa vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

primátora mesta (ďalej len „primátor“). Vydanie súhlasu možno viazať na plnenie podmienok 

a pre ich neplnenie môže byť vydaný súhlas zrušený. 

5. V prípade vykonávania rozkopávok miestnych komunikácií a ich súčastí, má vydanie súhlasu 

podľa odseku 4 formu povolenia primátora ako príslušného cestného správneho orgánu  na 

užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na 

ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“). 

 

 

 

§ 2 

Povoľujúci orgán 

 

1. Písomný súhlas na vykonanie rozkopávky verejného priestranstva, prípadne vyjadrenia k 

stavebnému konaniu na území  mesta podľa § 1 ods. 4 a 5 tohto nariadenia vydáva primátor. 

2. Povolenie na vykonanie rozkopávok (zvláštne užívanie) ciest a miestnych komunikácií na 

území mesta podľa osobitného predpisu a v zmysle § 1 ods. 5 tohto nariadenia ako príslušný 

cestný správny orgán vydáva pre miestne komunikácie a ich súčasti primátor mesta Svätý Jur. 

3. V prípade písomného súhlasu je vykonávateľ rozkopávky pred jej začatím povinný ohlásiť jej 

vykonanie na Mestský úrad vo Svätom Jure (ďalej len MsÚ), správne oddelenie, referát 

dopravy a cestného hospodárstva. 
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§ 3 

Koordinácia rozkopávok 

 

 

1. Z dôvodu zabránenia nadmerného a opakujúceho sa rozkopávania verejných priestranstiev, je 

potrebné realizáciu plánovaných rozkopávok najmä pri opravách, rekonštrukciách a výstavbe 

nových vedení inžinierskych sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na plánované a 

pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, úpravy plôch 

zelene a pod.  

2. Vlastníci alebo správcovia vedení inžinierskych sietí a ostatní vykonávatelia rozkopávok 

(ďalej len „vykonávatelia rozkopávok“) predkladajú každoročne svoje návrhy a požiadavky na 

rozkopávky na ďalší rok a výhľadovo na obdobie ďalších dvoch rokov pre spracovanie 

ročného koordinačného plánu rozkopávok a výhľadového koordinačného plánu rozkopávok 

(ďalej len „koordinačný plán“). 

3. Návrhy a požiadavky do koordinačného plánu sa predkladajú na MsÚ, ktorý podľa podkladov 

žiadateľov každoročne zostaví koordinačný plán. 

4. Mesto Svätý Jur, v  dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 12 mesiacov pred 

plánovanou opravou, rekonštrukciou alebo inou rozsiahlou úpravou pozemných komunikácií a 

ostatných verejných priestranstiev, vyzve vykonávateľov rozkopávok a ostatné právnické a 

fyzické osoby, ktoré môžu byť dotknuté pripravovanou stavebnou úpravou verejného 

priestranstva, aby si v predstihu zabezpečili potrebné rekonštrukcie a novostavby 

inžinierskych sietí alebo iné rozkopávky. 

5. Povinnosť predkladať návrhy a požiadavky na rozkopávky do koordinačného plánu sa 

nevzťahuje na rozkopávky malého rozsahu (domové prípojky a pod.). 

 

 

 

§ 4 

Koordinačný plán 

 

 

1. Vykonávatelia rozkopávok predkladajú mestu  svoje návrhy a požiadavky do koordinačného 

plánu podľa § 3 ods. 2 a 3 tohto nariadenia do 31.10. bežného roka. 

2. O  zaradení požiadaviek do koordinačného plánu predložených po termíne uvedenom v §4 bod 

1 rozhodne správca komunikácie . 

3. Návrh na zaradenie rozkopávky do koordinačného plánu musí obsahovať: 

a. druh a popis stavby, 

b. popis trasy a rozsah rozkopávky so zakreslením v mape  mesta, 

c. predpokladané termíny realizácie, 

d. prípadné ďalšie požiadavky na iné osobitné užívanie verejného priestranstva súvisiace 

s rozkopávkou a pod. 

 

4. Navrhnutú rozkopávku mesto  nezaradí  do ročného koordinačného plánu, ak: 

a. posledná oprava, rekonštrukcia alebo novostavba pozemnej komunikácie, jej súčastí (s 

výnimkou cestnej zelene) a obdobných spevnených plôch nie je staršia ako päť rokov, 

b. úprava ostatných verejných priestranstiev vrátane cestnej zelene nie je staršia ako tri 

roky. 

 

5. Návrh koordinačného plánu prerokuje mesto  s dotknutými stranami do 31. decembra bežného 

roka a spracovaný koordinačný plán doručí všetkým dotknutým stranám do 31. januára 

plánovaného roka. 

6. Zaradenie rozkopávky v ročnom koordinačnom pláne je podmienkou pre vydanie súhlasu 

primátora na vykonanie rozkopávky. Výhľadový koordinačný plán má informatívny charakter. 
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 § 5 

Výnimky z koordinačného plánu 

 

1. Výnimku z ročného koordinačného plánu môže povoliť a súhlas na vykonanie rozkopávky 

vydať orgán uvedený v § 2 tohto nariadenia, ak tým nebude narušený koordinačný plán a 

plánovaná výstavba, opravy alebo rekonštrukcie pozemných komunikácií a ostatných 

verejných priestranstiev alebo iný všeobecný záujem. 

2. Ak rozkopávka nebola do koordinačného plánu zaradená z dôvodov uvedených v § 4 ods. 4 

tohto nariadenia, možno povolenie výnimky z ročného koordinačného plánu  podmieniť 

uhradením alikvotnej hodnoty stavebnej úpravy verejného priestranstva za jej znehodnotenie 

rozkopávkou. Alikvotná hodnota sa určí zo vzorca: 

A = N (t.s/T.S) 

Kde: 

A - je alikvotná hodnota stavebnej úpravy verejného priestranstva 

N - sú celkové náklady na stavebnú úpravu verejného priestranstva 

T - je lehota uvedená v § 4 ods. 4 tohto nariadenia 

S - je celková plocha stavebnej úpravy verejného  priestranstva 

t - je počet rokov zostávajúci do uplynutia lehoty uvedenej v § 4 ods. 4 tohto   

    nariadenia v čase vykonania rozkopávky zaokrúhlený hore 

s - je plocha verejného priestranstva dotknutá rozkopávkou v zmysle odseku 3. 

 

3. Alikvotná hodnota pozemnej komunikácie sa určí pri zohľadnení celej dĺžky rozkopávky a 

plnej šírky komunikácie. Pri pozdĺžnych  a lokálnych rozkopávkach do dĺžky 50m sa uvažuje 

minimálne 50m dĺžky komunikácie. Alikvotná hodnota ostatných verejných priestranstiev sa 

určí rovnako 

4. Úhradu poukazuje žiadateľ vlastníkovi alebo správcovi verejného priestranstva na základe 

ním predloženého výpočtu alikvotnej hodnoty podľa odseku 2. 

 

 

§ 6 

Vydávanie súhlasu a povoľovanie rozkopávok 

 

1. O vydaní súhlasu primátora  na vykonanie rozkopávky alebo o povolení rozkopávky v zmysle 

§ 1 ods. 4, 5 a § 2 ods. 1 a ods. 2 písm. b) tohto nariadenia (ďalej len „povolenie 

rozkopávky“) rozhoduje povoľujúci orgán na základe žiadosti podanej vykonávateľom 

rozkopávky, prípadne ním poverenej inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej 

na podnikanie. 

2. Žiadosť o povolenie rozkopávky musí obsahovať: 

a. meno žiadateľa (názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na 

podnikanie), adresu, poštové smerovacie číslo, bankové spojenie a číslo účtu 

žiadateľa, 

b. presné miesto (vymedziť pomocou všeobecne známych údajov) a dôvod (účel) 

rozkopávky, 

c. predpokladaný rozsah rozkopávky (dĺžku, šírku, plochu) v m a m2, 

d. prípadnú požiadavku na ďalšie zaujatie verejného priestranstva v súvislosti s 

vykonávaním rozkopávky (rozsah),  

e. špecifikáciu druhu narušeného verejného priestranstva a jeho povrchu (napríklad 

vozovka, chodník, zeleň, liaty asfalt - LA, betón - B, asfaltobetón - AB , vzrastlá 

zeleň, trávnik a pod.),  

f. požadovaný termín začatia a ukončenia rozkopávky, 

g. meno, adresu a telefónne číslo osoby zodpovednej za vykonanie rozkopávky, prípadne 

aj meno, adresu a telefónne číslo stavbyvedúceho,  
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h. pre koho je povolenie žiadané (v rozsahu písmena a)), ak je o povolenie žiadané v 

zastúpení , 

i. podpis oprávnenej osoby a pečiatku 

 

3. K žiadosti o povolenie rozkopávky je žiadateľ ďalej povinný doložiť: 

a. kópiu stavebného povolenia alebo jemu na roveň postaveného  povolenia na výkon 

stavebných prác, ak bolo na akciu vydané, 

b. projektovú dokumentáciu rozkopávky v potrebnom rozsahu, najmenej však situačný 

nákres  s kótami rozkopávky a dotknutého priestranstva 

c. harmonogram prác (najmenej v dvojzmennosti), pokiaľ vykonanie rozkopávky má 

trvať  viac ako 20 dní, 

d. príslušnými orgánmi  schválený návrh zmeny organizácie cestnej premávky a 

dopravného značenia, pokiaľ vykonávanie rozkopávky ovplyvní alebo môže 

ovplyvniť organizáciu cestnej premávky, jej plynulosť a bezpečnosť, 

e. písomný záväzok o tom, že pri zriaďovaní kríženia podzemného vedenia prekopávkou  

na miestnych komunikáciách po dohodnutý čas  bude priebežne a bez meškania 

zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia 

konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom výplne výkopu,  a uhrádzať následné 

škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad a po uplynutí dohodnutého času 

uhrádzať náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta      narušeného prekopávkou,  

f. doklad o zložení predpísanej finančnej čiastky - doklad o jeho úhrade (pripísaní na 

účet povoľujúceho orgánu),  

g. v sporných prípadoch identifikáciu parcely (parciel), na ktorých bude rozkopávka 

realizovaná  ak povolenie rozkopávky podlieha plateniu správneho poplatku podľa 

osobitného predpisu,  prípadné ďalšie doklady vyžiadané povoľujúcim orgánom, 

napríklad stanovisko okresného dopravného inšpektorátu ak je potrebné, stanovisko 

správcu komunikácie, prevádzkovateľa, 

h. doklad o zložení finančnej čiastky vo výške 6,63 EUR/m2  narušeného verejného 

priestranstva  ak rozkopávka bude dlhšia ako 50m. 

 

4. Žiadateľ o povolenie rozkopávky je povinný žiadosť podať v dostatočnom časovom    

predstihu, najmenej však 10 pracovných  dní pred uvažovaným začatím rozkopávky. Ak 

povoľujúci orgán v dôsledku oneskorene podanej žiadosti nevydá povolenie do doby 

požadovaného začatia rozkopávky, pristúpi k úprave termínov rozkopávky.  

5.  Ak povoľujúci orgán  pristúpi k úprave termínov rozkopávky v dôsledku oneskorene podanej 

žiadosti  nie je tým dotknutá jeho kompetencia upraviť termíny rozkopávky aj z iných 

dôvodov. 

6. Ak žiadateľ uzatvorí s vlastníkom alebo správcom verejného priestranstva dohodu, že zásyp 

rozkopávky a znovuzriadenie stavebnej konštrukcie verejného priestranstva zabezpečí alebo 

vykoná vlastník alebo správca verejného priestranstva, je povinný uhradiť mu po vydaní 

povolenia rozkopávky, avšak pred začatím rozkopávkových prác, predpísanú finančnú 

čiastku, ktorá zodpovedá pravdepodobným nákladom na znovuzriadenie konštrukcie 

verejného priestranstva zvýšenú o 10 percent. Táto čiastka sa po ukončení prác zúčtuje podľa 

skutočných nákladov. 

7. Pred vydaním povolenia  na zvláštne užívanie verejného priestranstva je žiadateľ 

povinný v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, položka 82, uhradiť správny poplatok, ktorý určí cestný správny orgán do 

pokladne MsÚ vo Svätom Jure, prípadne na účet Mesta Svätý Jur.  
 

 

§ 7 

Havárie 

 

1. Haváriou v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov a vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon sú také 

mimoriadne udalosti na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, plynovodných a 

iných vedeniach uložených vo verejných priestranstvách, pri ktorých bezprostredne dochádza 

ku vzniku poškodenia pozemných komunikácií, ktoré spôsobí, alebo môže spôsobiť závady v 
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zjazdnosti, prípadne schodnosti alebo vznik všeobecného ohrozenia. Za haváriu sa nepovažujú 

plánované rozkopávky, rekonštrukcie, inovácie a modernizácie rozvodov a verejných sietí. 

2. Pri zistení vzniku havárie podľa odseku 1, vlastník alebo správca vedenia neodkladne vykoná 

opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnosti. 

3. Vlastník alebo správca vedenia je povinný oznámiť vznik havárie na verejnom priestranstve 

jeho vlastníkovi alebo správcovi a písomne alebo faxom požiadať primátora o určenie 

podmienok na uvedenie verejného priestranstva do stavu určeného správcom komunikácie 

najneskôr do: 

a. 12 hodín od zistenia vzniku poruchy na pozemnej komunikácii, 

b. 24 hodín, prípadne najbližší pracovný deň od zistenia vzniku havárie na ostatných 

verejných priestranstvách. 

 

4. Na základe žiadosti o určenie podmienok k spätnej úprave verejného priestranstva podľa 

odseku 3, primátor  určí písomne tieto podmienky . 

5. Pokiaľ vlastník alebo správca vedenia nevykoná neodkladne opatrenia podľa odseku 2  a 

nepokračuje plynulo v prácach na odstránení poruchy, prípadne poškodenia verejného 

priestranstva alebo neoznámi vznik havárie podľa odseku 3, nebudú orgány mesta považovať 

takúto poruchu za haváriu a rozkopávkové práce budú považovať za vykonané bez súhlasu 

alebo povolenia. 

6. V žiadosti o určenie podmienok na spätnú úpravu verejného priestranstva uvedie vlastník 

alebo správca vedenia údaje v rozsahu § 6 ods. 3 tohto nariadenia. Naviac je však povinný v 

žiadosti uviesť kedy a akým spôsobom bola havária zistená, prípadne ohlásená a predložiť o 

tom potrebné doklady a zdôvodniť, akým spôsobom bola naplnená podmienka o vzniknutí 

všeobecného ohrozenia pre kvalifikovanie poruchy na vedení ako havárie. Pre podanie tejto 

žiadosti tiež obdobne platí ustanovenie § 6 ods. 2 tohto nariadenia. 

 

 

§ 8 

Začatie a ukončenie rozkopávok 

 

1. Realizáciu rozkopávky miestnych  komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev je 

možné začať len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia a v súlade s podmienkami, ktoré 

sú v ňom uvedené. 

2. Rozkopávku povolenú podľa ustanovení § 1 ods. 4, 5 tohto nariadenia môže vykonávateľ 

rozkopávky začať realizovať len po písomnom prevzatí staveniska (verejného priestranstva) 

od vlastníka alebo správcu dotknutého verejného priestranstva. 

3. Vykonávateľ je povinný  vyzvať vlastníka alebo správcu dotknutého verejného priestranstva,  

najneskôr  dva pracovné dni pred požadovaným termínom ,  na prevzatie staveniska , ktoré sa 

uskutoční v úradných hodinách MsÚ vo Svätom Jure.  

4. Vykonávateľ rozkopávky je povinný túto vykonať a ukončiť v termínoch uvedených 

v povolení rozkopávky a za podmienok v ňom určených  

5. Rozkopávka verejného priestranstva vrátane rozkopávok pri haváriách, je považovaná za 

ukončenú jej zápisničným odovzdaním vlastníkovi alebo správcovi verejného priestranstva, 

ktorého vykonávateľ rozkopávky vyzve k jej prevzatiu minimálne 3 pracovné dni pred 

plánovaným ukončením rozkopávky. 

6. Pri rozkopávkach v zeleni je zvláštne užívanie ukončené osevom, avšak vlastník alebo správca 

zelene prevezme plochu dotknutú rozkopávkou do správy až po vykonaní jednej kosby 

vykonávateľom rozkopávky. 

 

 

§ 9 

Vykonávanie rozkopávok 

 

1. Vykonávateľ rozkopávky musí umožniť vlastníkovi alebo správcovi verejného priestranstva a 

iným oprávneným kontrolným pracovníkom kontrolu plnenia podmienok určených v povolení 

rozkopávky alebo v podmienkach na uvedenie verejného priestranstva do stavu určeného 

v povolení , dodržiavania technologických postupov (napríklad hutnenie zásypov rozkopávok) 

a podobne. Je povinný vyzvať vlastníka alebo správcu verejného priestranstva ku kontrole 

zhutnenia zásypu rozkopávky ešte pred jej zabetónovaním. 
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2. Rozkopávky môžu realizovať iba právnicke osoby alebo fyzické osoby oprávnené na 

podnikanie, ktoré majú oprávnenie na výkon takýchto stavebných prác. 

3. Určenie technických podmienok zvláštneho užívania, pozostávajúceho z rozkopania       

MK, chodníka  a verejných priestranstiev  :  

a. Vlastník (správca) vedenia je povinný pri odstraňovaní havárie postupovať 

koordinovane a čo najskôr, podľa potreby i v nepretržitej prevádzke. 

b. Pred zahájením rozkopávky musí byť na MK umiestnené dopravné značenie 

odsúhlasené ODI OR PZ Pezinok. 

c. Priestory rozkopávky musia byť vybavené zariadeniami, umožňujúcimi bezpečný 

prechod chodcov. Okolie po celej dĺžke rozkopávky musí byť opatrené zábranami, 

upozorňujúcimi verejnosť na miesto rozkopávky a zamedzujúce jej vstup do jej 

priestorov.  

d. Pokiaľ je rozkopávka vykonávaná na miestach dostatočne neosvetlených verejným 

osvetlením a trvá i po zotmení a v nočnej dobe, musí byť opatrená výstražným 

osvetlením a dopravným značením.  

e. Vykonávateľ rozkopávky je povinný vykonať zásyp rozkopávky vhodným 

nenamŕzavým materiálom s dobrou možnosťou zhutňovania podľa platnej STN.  

Vykopaný materiál možno použiť na spätný zásyp rozkopávky iba s osobitným 

súhlasom vlastníka alebo správcu verejného priestranstva. 

f. Pri  zasýpaní zhutňovať po vrstvách (max. 300 mm jedna vrstva) tak, aby boli 

dosiahnuté zhutnenia merané ľahkou dynamickou doskou v miestnej komunikácii 

predpísané príslušným predpisom s ohľadom či sa jedná o vozovku alebo chodník. 

g. Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a spolupôsobenie 

asfaltových vrstiev s podkladovými vrstvami vykonať spojovací asfaltový postrek ( 

podľa STN 73 6129) 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. 

Kladenie asfaltovej zmesi je možné realizovať až po vyštiepení asfaltovej emulzie. 

h. Vykonávateľ rozkopávky je povinný zabezpečiť položenie nového asfaltového krytu 

povrchu komunikácie narušenej rozkopávkou v nasledovnom rozsahu: 

1. pri rozkopávke vo vozovke – pri priečnom vedení výkopu cez vozovku vo 

vzdialenosti 1,0 m po oboch stranách výkopovej ryhy  

pri pozdĺžnom vedení výkopu vo vzdialenosti 1,0 m zo všetkých strán výkopovej  

ryhy  

V prípade, ak by pri pozdĺžne vedenej ryhe zostal nenarušený asfalt k obrubníkom 

(krajniciam) vozovky vo vzdialenosti menšej ako 3,0 m, vykonávateľ rozkopávky je 

povinný zabezpečiť položenie nového asfaltového krytu v celej šírke vozidlovej 

komunikácie 

2. pri rozkopávke v chodníku – pri priečnom vedení výkopu cez chodník vo   

vzdialenosti 0,5 m z oboch strán samotnej výkopovej ryhy 

pri pozdĺžnom vedení výkopu v celej šírke chodníka plus 0,5 m z oboch strán  

samotnej výkopovej ryhy  

i. Konečnú povrchovú úpravu v spevnených plochách s úpravou dláždenou  je nutné 

realizovať rozobraním dlažby tak, aby  vonkajšia hrana  vozovky bola po oboch 

stranách   400 mm   širšia ako samotný výkop . Podkladový betón bude  po oboch 

stranách   200 mm   širší  ako samotný výkop. Asfalt bude po oboch stranách 

o 200mm širší ako podkladový betón. Na zásyp použiť štrkopiesok zhutnený po 

vrstvách, povrch  prekryť dlažbou hrúbky  podľa  účelu a využívania plochy.  

Podkladová  vrstva betón môže byť nahradená iným materiálom , len so súhlasom 

správcu miestnych komunikácii vo Svätom Jure.   

j. Vývody inžinierskych sietí musia byť správne výškovo osadené. 

k. Ak sa do výkopu ryhy zosunie stena výkopu, je nutné odstrániť celú klenbu nad 

vytvorenou kavernou a prekrytie vrstiev zabezpečiť nad ďalší rastlý terén. 

l. Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ± 50 mm pod 2 000 mm dlhou latou. 

m. Ak v priľahlej časti  pozemnej komunikácie, na ktorej sú vykonané rozkopávkové 

práce, boli tieto vykonané aj v minulosti, je vykonávateľ  rozkopávky, ktorému bolo 

povolené zvláštne užívanie alebo určené podmienky pre ukončenie rozkopávky,  
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povinný zabezpečiť a uhradiť  vykonanie povrchovej úpravy komunikácie v rozsahu 

oboch rozkopávok. 

n. Vlastník (správca) vedenia je povinný k zásypu výkopu a jeho hutneniu prizvať 

zodpovedného pracovníka správneho oddelenia referátu dopravy a cestného 

hospodárstva.  

o. Konečnú povrchovú úpravu zrealizovať podľa podmienok rozhodnutia vydaného 

cestným správnym orgánom na zvláštne užívanie MK, chodníkov a spevnených plôch.  

V zásade platí, že mimo zimného obdobia sa povrchová úprava realizuje ako konečná.  

p. V zimnom období, t.j. od 15.11. – 15.03. nasledujúceho roku sa povrchová úprava 

častí komunikácie realizuje provizórne a to na podkladný betón sa umiestni lepenka 

      ( napr. A 330 SH) a na lepenku betón  v hrúbke definitívnej úpravy. Provizórna úprava    

      bude zrealizovaná ako definitívna v termíne, ktorý určí cestný správny orgán vo  

      vydanom rozhodnutí. Odstránenie provizórnej úpravy a zrealizovanie definitívnej  

     úpravy vykoná vykonávateľ na vlastné   náklady bez nároku vložených finančných  

     prostriedkov  

q. Rozkopávka na verejnej zeleni môže byť zrealizovaná  výkopovým materiálom s tým, 

že terén musí byť vhodne upravený (v nivelete okolitého terénu), povrch 

zahumusovaný a osiaty trávnym semenom v zmysle podmienok rozhodnutia. 

Prebytočná zemina z výkopu musí byť odvezená na riadenú skládku TKO. V prípade, 

že rozkopávkou nastane skutkový stav odstránenia zelene (kríky, stromy) vykonávateľ 

je povinný zabezpečiť náhradnú zeleň a o túto sa starať v termíne 24 mesiacov od  

prevzatia  rozkopávky. 

r. Práce pozostávajúce z uvedenia rozkopávky do stavu určeného v povolení  v MK, 

chodníkoch a spevnených plochách musí zrealizovať osoba odborne spôsobilá na 

vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z.  

s. Po uvedení rozkopávky do  stavu  určeného správcom MK a verejného priestranstva  v 

konečnom termíne uvedenom vo vydanom rozhodnutí vyzve žiadateľ cestný správny 

orgán na prevzatie ukončenej rozkopávky. O výsledku bude spísaný príslušný 

protokol. Od podpísania protokolu plynie záruka, ktorá je uvedená vo vydanom 

rozhodnutí.  

t. Subjekt, ktorý vykonáva rozkopávku, je povinný v prípade kontroly  kontrolnými 

orgánmi preukázať platné rozhodnutie na zvláštne užívanie MK, chodníkov, 

spevnených plôch a iných verejných priestranstiev.  

u. Počas záručnej doby je žiadateľ povinný závady vzniknuté na rozkopávke neodkladne 

odstrániť na vlastné náklady. 

v. Pri realizácii rozkopávok nie je dovolené ukladať vykopaný materiál voľne ložený na 

verejnom priestranstve. 

 

4. Žiadateľ ručí za neporušenosť  inžinierskych sietí dotknutých výkopovými prácami, alebo 

prácami s nimi súvisiacimi. Prípadný vznik škody musí uhradiť podľa všeobecne platných 

predpisov. 

5. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho činnosťou na cudzích zariadeniach. 

V prípade, že ich poškodí, zabezpečí neodkladne opatrenia a oznámi udalosť správcovi 

komunikácii a verejného priestranstva. 

6. Vykonávateľ rozkopávky je podľa osobitného predpisu povinný zabezpečiť, na vlastné 

náklady,  oprávnenou osobou porealizačné zameranie skutočného uloženia budovaných 

inžinierskych sietí pred zásypom rozkopávky a v predpísanej forme toto bezodplatne predložiť 

do 30 dní od získania na MsÚ Svätý Jur. 

7. Vykonávateľ rozkopávky je povinný nakladať s odpadom vzniknutým pri vykonávaní 

rozkopávky v súlade s osobitnými predpismi. 

8. Vykonávateľ rozkopávky je povinný rešpektovať všetky  technické podmienky stanovené 

povoľujúcim orgánom v povolení rozkopávky alebo v podmienkach pre uvedenie verejného 

priestranstva do pôvodného stavu. 
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§ 10 

Vykonávanie rozkopávok v zimnom období 

 

 

1. Vykonávanie rozkopávok verejných priestranstiev nie je v zimnom období povolené. 

2. Zimné obdobie pre účely tohto nariadenia sa rozumie obdobie od 15. novembra do 15. marca 

nasledujúceho roka. 

3.  Obmedzenie uvedené v odseku 1 nevzťahuje sa na rozkopávky na odstraňovanie havárií. 

4. Výnimku z obmedzenia uvedeného v odseku 1 môže v odôvodnených prípadoch povoliť 

príslušný povoľujúci orgán uvedený v § 2 ods. 1  tohto nariadenia. 

 

 

 

 

§ 11 

Zodpovednosť za chyby a nedostatky 

 

1. Doba zodpovednosti vykonávateľa rozkopávky za chyby prác a nedodržiavanie postupov pri 

rozkopávke (ďalej len „doba zodpovednosti“) pri rozkopávkach verejných priestranstiev je 

stanovená na minimálne 36 mesiacov, okrem plôch zelene, kde je stanovená na 24 mesiacov. 

po ukončení rozkopávky.   

2. Ak počas trvania doby zodpovednosti vzniknú chyby alebo poruchy na úprave rozkopávky, 

tieto je povinný vykonávateľ rozkopávky  neodkladne odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ tak 

neurobí, odstráni chyby alebo poruchy vlastník alebo správca verejného priestranstva na 

náklady vykonávateľa rozkopávky. 

3. Vykonávateľ rozkopávky zodpovedá počas trvania doby zodpovednosti za všetky škody 

vzniknuté v dôsledku rozkopávky. 

4. Doba zodpovednosti sa predĺži vždy o čas potrebný na odstránenie zistenej závady  

 

§ 12 

Kontrolná činnosť 

 

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú  poverení pracovníci MsÚ. 

 

 

 

§ 13 

Sankcie 

 

 

1. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších zmien a doplnkpov uložiť pokutu do výšky 33,- EUR. 
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, pri zistení porušenia tohto 

VZN môže primátor mesta podľa § 27b, ods. 1a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu až do výšky 6 638,- EUR. 

3. Za priestupok pri zistení porušenia tohto VZN možno podľa § 48 zákona o priestupkoch 

uložiť pokutu rozhodnutím alebo v blokovom konaní. 

4. Cestný správny orgán a obec v zmysle §22a  písm.a  odst.1 zákona č.135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov  uložia pokutu právnickej osobe 

alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie ktorá poruší toto nariadenie. 

5. Cestný správny orgán a obec v zmysle §22c odst.1 písm.a) bod 1 zákona č.135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov  uložia pokutu fyzickej osobe, ktorá 

poruší toto nariadenie.  

      Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopustí sa  priestupku  na úseku pozemných  

      komunikácií.  
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6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor  dozvedel o tom, najneskôr 

však do troch rokov od porušenia nariadenia. 

7. Uložená pokuta je príjmom mesta Svätý Jur. 

 

 

 

§ 14 

Prechodné ustanovenie 

 

Ustanovenia tohto nariadenia platia aj pre konania neskončené pred začiatkom jeho účinnosti. 

 

 

 

§ 15 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb a ukladanie pokút 

podľa osobitných predpisov. 

2. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o vykonávaní rozkopávkových prác 

na území  mesta Svätý Jur sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o vykonávaní 

rozkopávkových prác na území  mesta Svätý Jur . 

 

 

§ 16 

Účinnosť 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svätom Jure dňa 20. 3. 2018 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta Svätý 

Jur  

 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Šimon Gabura 

                                                                                           primátor mesta    

  

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk : 

odo dňa:  2.3.2018 

do dňa:   20.3.2018  

 

 

 

Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk: 

odo dňa: 22.3.2018      

do dňa:   trvá       

http://www.svatyjur.sk/
http://www.svatyjur.sk/

