
 

Zásady zvláštneho užívania miestnych komunikácií, verejného priestranstva - za účelom 

vykonávania rozkopávkových prác  na území mesta Dunajská Streda 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Mesto Dunajská Streda (ďalej aj ako „povoľujúci orgán“) na svojom území v zmysle § 4 ods. 3 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečuje 

správu miestnych komunikácií, verejného priestranstva, ktoré sú v jeho vlastníctve.  

 

 

Čl. 2 

Účel zásad 

 

1. Týmito zásadami sa ustanovujú podmienky pre povoľovanie rozkopávkových prác na 

miestnych komunikáciách, verejnom priestranstve (ďalej len „rozkopávkové práce“) na území 

mesta Dunajská Streda.  

2. Účelom týchto zásad je zabezpečiť schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií, ochranu  

a čistotu verejného priestranstva a verejnej zelene, zabrániť ich nadmernému a opakujúcemu 

sa rozkopávaniu. 

3. Pre účely týchto zásad sa rozumie: 

a) miestnymi komunikáciami -  všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo 

vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do 

siete miestnych komunikácií.
1) 

b) verejným priestranstvom  - všetky verejnosti prístupné pozemky na území mesta, ktoré sú 

vo vlastníctve mesta najmä miestna komunikácia, chodník, námestie, zeleň.
 

c) rozkopávkovými prácami - výkopové práce a úpravy, ktorými sa narúša teleso miestnej 

komunikácie alebo  jej súčasti, verejné priestranstvo a verejná zeleň z dôvodu:  

1. zriadenia nových inžinierskych sietí všetkých druhov (ďalej len "vedenie");  

2. zriadenia prípojok vedení k nehnuteľnostiam;  

3. vykonania plánovanej opravy a údržby vedení;  

4. odstránenia poruchy vedení (ďalej len "havarijné výkopové práce");  

5. vykonávania udržiavacích a sanačných prác na nehnuteľnostiach.  

d) poruchou vedenia - čiastočne alebo úplne neovládaný jav, ktorý svojimi účinkami môže 

ohroziť život alebo zdravie osôb, životné prostredie alebo spôsobiť hospodárske a iné 

škody.  

e) havarijnými výkopovými prácami - neplánovaná ale plynulá, časovo a priestorovo 

ohraničená činnosť na odstraňovaní dôsledkov poruchy vedenia.  

 

 



Čl. 3 

Žiadosť o rozkopávkové povolenie 

 

1. Žiadateľ o povolenie rozkopávkových prác podáva žiadosť v dostatočnom časovom predstihu, 

najmenej však 10 pracovných dní pred uvažovaným začatím rozkopávky, v opačnom prípade 

povoľujúci orgán môže povoliť rozkopávkové práce aj k neskoršiemu termínu. 

2. Podaním žiadosti o rozkopávkové povolenie vzniká žiadateľovi poplatková povinnosť 

k správnemu poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov v závislosti od rozsahu a doby užívania vo výške, ktorý určí povoľujúci 

orgán. 

3. Žiadosť o povolenie rozkopávkových prác musí obsahovať 

a) meno, priezvisko (názov, obchodné meno, IČO) a adresu (sídlo) stavebníka,  

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

prác, 

c) predpokladaný rozsah rozkopávkových prác (dlžku, šírku, plochu) v metroch  a/alebo  v 

m
2
,
 

d) požiadavku na ďalšie zabratie verejného priestranstva v súvislosti s vykonávaním 

rozkopávkových prác (rozsah), 

e) špecifikáciu druhu narušenej miestnej komunikácie a verejného priestranstva a jeho 

povrchu (napríklad vozovka, chodník, zeleň, liaty asfalt, betón, asfaltobetón, vzrastlá 

zeleň, trávnik a pod.), 

f) požadovaný termín začatia a ukončenia rozkopávkových prác, 

g)  údaj o tom, či rozkopávkové práce budú vykonané zhotoviteľom alebo svojpomocou, 

h) meno, priezvisko (názov, obchodné meno, IČO) a adresu (sídlo) osoby, ktorá bude  

vykonávať rozkopávkové práce, prípadne aj meno a priezvisko, adresu a telefónne číslo 

stavbyvedúceho, 

i) splnomocnená osoba na vybavovanie rozkopávkového povolenia (meno, priezvisko 

(názov, obchodné meno, IČO), adresa (sídlo) 

j) podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky 

4. K žiadosti o povolenie rozkopávkových prác žiadateľ priloží: 

a) kópiu stavebného povolenia alebo opatrenia stavebného úradu k ohláseniu drobnej 

stavby, 

b) projektovú dokumentáciu rozkopávkových prác v potrebnom rozsahu, najmenej situačný 

výkres s kótami rozkopávkových prác a dotknutého priestranstva, 

c) harmonogram rozkopávkových prác, pokiaľ vykonanie rozkopávky má trvať viac ako 21 

dní, 

d) návrh zmeny organizácie cestnej premávky a dopravného značenia, schválený 

príslušnými orgánmi, pokiaľ vykonávanie rozkopávkových prác ovplyvní alebo môže 

ovplyvniť organizáciu cestnej premávky, jej plynulosť a bezpečnosť, 

e) písomný záväzok stavebníka o tom, že pri zriaďovaní kríženia podzemného vedenia 

rozkopávkovými prácami na miestnych komunikáciách, po dobu 5 rokov 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 rozkopávkou. 

5. Rozkopávkové práce  možno vykonávať na území mesta Dunajská Streda v pracovných dňoch 

07.00 h – 19.00 h, v sobotu 08.00 h – 14.00 h. V ostatnom čase a v dňoch pracovného pokoja 

sa nepovoľuje vykonávanie rozkopávkové práce.   

6. Rozkopávkové práce na komunikáciách sa nepovoľujú ani: 

a) v období od 1. 12. do 28. 2., výnimka je prípustná len v prípadoch hodných osobitného 

zreteľa,   

b) do 5 rokov od ukončenia výstavby novej pozemnej komunikácie alebo od ukončenia 

celoplošnej výmeny spevneného krytu vozovky;  

c) do 3 rokov od ukončenia celoplošnej výmeny spevneného krytu chodníka 

7. V záujme zabrániť nadmernému a opakujúcemu sa rozkopávaniu pozemných komunikácií a  

verejných priestranstiev možno žiadať o vydanie rozkopávkového povolenia na základe 

jedného stavebného povolenia len raz aj v prípade, ak sa má vybudovať viac druhov 

inžinierskych sietí.  

 

Čl. 4 

Havarijné výkopové práce 

 

1. Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach 

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

nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne 

vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky na 

komunikácii.
 1) 

Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť 

vznik poruchy vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie.
1) 

2. Podľa osobitného zákona 
1) 

na odstránenie poruchy na vedeniach podľa odseku 1 sa vopred 

nevyžaduje povolenie povoľujúceho orgánu. V takomto prípade povoľujúci orgán na základe 

žiadosti predloženej vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím 

určí podmienky uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu na náklady vlastníka 

alebo správcu vedenia. Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie nevyberá.
 
  

 

 

Čl. 5 

Koordinácia rozkopávkových prác na území mesta 

 

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

potrebné realizáciu plánovaných rozkopávkových prác najmä pri opravách, rekonštrukciách a 

výstavbe nových vedení inžinierských sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na 

plánované a pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, 

úpravy plôch zelene a pod. 



2.  Mesto Dunajská Streda za účelom zostavenia ročného koordinačného plánu rozkopávkových 

prác vyžiada od vlastníkov a/alebo správcov vedení inžinierských sietí a ostatných známych 

vykonávateľov rozkopávkových prác investičný plán nových stavieb, rekonštrukcií stavieb, 

súčasťou ktorých budú aj rozkopávky pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.   

 

 

Čl. 6 

Sankcie 

 

l. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá vykoná rozkopávkové 

práce bez povolenia cestného správneho orgánu, dopustí sa správneho deliktu podľa 

osobitného zákona.
1) 

2. Fyzická osoba, ktorá vykoná rozkopávkové práce bez povolenia cestného správneho orgánu, 

dopustí sa priestupku podľa osobitného zákona.
1) 

 

 

Čl. 7 

Účinnost' 

 

Tieto zásady boli schválené Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 20. februára  2018 a 

nadobúdajú účinnosť  1. marca 2018.  

 
1) 

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

 

 

V Dunajskej Strede, 28.2.2018 

    

        JUDr. Zoltán Hájos 

           primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


