
 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.: .../2018/25    

25. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

25. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie dokumentu „Zásady zvláštneho užívania miestnych komunikácií, 

verejného priestranstva - za účelom vykonávania rozkopávkových prác na území mesta 

Dunajská Streda”  

 

Javaslat „A helyi közutak, közterületek különleges célú használatának alapelvei - 

Dunaszerdahely Város területén bontási munkálatok végzése céljából” dokumentum 

jóváhagyására 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka úradu 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Ing. Erika Szelle, vedúca Odboru stavebného 

Felelős:   

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

 

schvaľuje 

dokument „Zásady zvláštneho užívania miestnych komunikácií, 

verejného priestranstva - za účelom vykonávania 

rozkopávkových prác na území mesta Dunajská Streda”. 

 

 

 

 

 

 

Február 2018 

2018. február 



Dôvodová správa 

 

k bodu: Zásady zvláštneho užívania miestnych komunikácií, verejného priestranstva - za 

účelom vykonávania rozkopávkových prác  na území mesta Dunajská Streda 

 

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov – 

cestný zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti 

vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov. V súlade s príslušnými 

ustanoveniami cestného zákona mesto Dunajská Streda vykonáva miestnu štátnu správu vo 

veciach miestnych a účelových komunikácií ako prenesený výkon štátnej správy, určuje použitie 

dopravných značiek a dopravných zariadení a prejednáva priestupky. Na užívanie miestnych 

komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené – 

„zvláštne užívanie“, je potrebné povolenie cestného správneho orgánu. V povolení sa určia 

podmienky na zvláštne užívanie. Ak si to vyžadujú verejné záujmy alebo záujmy výstavby, 

údržby alebo ochrany miestnej komunikácie, môže sa prevádzka na nej úplne alebo čiastočne 

uzatvoriť. 

Počas doby vykonávania miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových 

komunikácií boli zaznamenané niektoré jeho nedostatky, ktoré sa prejavujú tým, že zo strany 

žiadateľov o realizáciu rozkopávok alebo zvláštneho užívania miestnych komunikácií dochádza 

k oneskoreným opravám miestnych komunikácií, nekvalitne zrealizovaným opravám, ktoré si po 

určitej dobe vyžadujú opätovné opravy už na náklady mesta. Zásady zvláštneho užívania 

miestnych komunikácií, verejného priestranstva - za účelom vykonávania rozkopávkových prác  

na území mesta Dunajská Streda preto definujú základné pojmy, ustanovujú podmienky 

vydávania rozhodnutí a určujú postup a zodpovednosť, koordináciu rozkopávkových prác na 

území mesta Dunajská Streda, záručnú dobu na opravené časti komunikácií, ako aj sankcie za 

nedodržanie podmienok určených v týchto zásadách a rozhodnutiach o povolení na zvláštne 

užívanie cesty.  

 

Predložený návrh prerokovala: 

• komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu dňa 6.2.2018 a odporúča ho schváliť.  

 

 

 

Materiál vypracovali: Ing. Zoltán Zalaba, vedúci oddelenia ÚPVaD, Mgr. Priska Czúfalová, 

referát právny ÚP  

 


