Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. …./2019 o povoľovaní
zvláštneho užívania miestnych komunikácií a osobitného užívania verejného
priestranstva na území mesta Humenné
Mestské zastupiteľstvo v Humennom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon sa na
svojom zasadnutí dňa xx.10.2019 uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Humenné č. …./2019 o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií a osobitného
užívania verejného priestranstva na území mesta Humenné.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. …./2019 o povoľovaní zvláštneho
užívania miestnych komunikácií a osobitného užívania verejného priestranstva na území
mesta Humenné (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie“) upravuje podmienky
povoľovania zvláštneho užívania miestnych komunikácií a osobitného užívania verejného
priestranstva pri vydávaní povolení, ktoré nie sú upravené v iných právnych predpisoch a
všeobecne záväzných nariadeniach.
2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje najmä:
a) na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, t. j. zriaďovanie stavieb alebo
vykonávanie plánovanej opravy, údržby a rekonštrukcie podzemných inžinierských sietí
každého druhu so zásahom do telesa miestnej komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve
mesta Humenné a v správe správcu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Technických služieb mesta Humenné,
b) na ostatné neplánované zásahy do telesa miestnych komunikácií - havárie, poruchy
podzemných inžinierskych sietí,
c) na výkopové práce a úpravy vo verejných priestranstvách (verejná zeleň, parky,
nespevnené plochy) v správe správcu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Technických služieb mesta Humenné.

Článok 2
Definovanie pojmov
1. Miestne komunikácie - pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú nimi
všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská, chodníky a spevnené plochy vo
vlastníctve mesta, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií.
2. Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - pre účely tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa ním rozumie užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom,
alebo užívanie na iné účely, na ktoré sú určené a na ktoré je potrebné povolenie cestného
správneho orgánu. Cestný správny orgán v povolení určuje podmienky na zvláštne
užívanie.
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3. Verejné priestranstvo - pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú ním
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Humenné. Verejným priestranstvom
podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto Humenné
prenajalo podľa osobitného zákona.
4. Osobitné užívanie verejného priestranstva - pre účely tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa ním rozumie užívanie verejných priestranstiev a verejnej zelene, kde
dochádza k výkopovým prácam vo verejnom priestranstve a verejnej zeleni (zriaďovanie
stavieb alebo vykonávanie plánovanej opravy, údržby a rekonštrukcie podzemných
inžinierských sietí každého druhu).
5. Výkopové práce a podvrtávky - pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa nimi
rozumejú stavebné činnosti fyzických alebo právnických osôb, ktoré touto činnosťou
zasahujú do miestnych komunikácií a verejného priestranstva, ktoré sú vo vlastníctve
mesta Humenné, resp. v správe správcu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Technických služieb mesta Humenné.
6. Plánované výkopové práce alebo podvrtávky - pre účely tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa nimi rozumie bežný administratívny postup v rámci plánovaného zahájenia a
ukončenia výkopových prác alebo podvrtávok vykonávaných žiadateľom v rámci uložených
podmienok vydaných príslušným orgánom.
7. Havarijný stav - pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ním rozumie stav
nezavinený priamym pričinením fyzickej alebo právnickej osoby alebo porucha, resp.
konanie, v dôsledku ktorých vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia. Odstránenie
takejto poruchy na podzemných inžinierskych sieťach je zvláštne užívanie, na ktoré sa
vopred nevyžaduje povolenie cestného správneho orgánu.

Článok 3
Podmienky povoľovania zvláštneho užívania miestnych komunikácií a osobitného užívania
verejného priestranstva
A. Plánované výkopové práce v miestnych komunikáciách a vo verejnom priestranstve:
1. Plánované výkopové práce v miestnych komunikáciách alebo vo verejnom priestranstve je
možné vykonať len na základe povolenia Mesta Humenné - Mestského úradu Humenné,
odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene, referátu
dopravy.
2. Žiadateľ - fyzická alebo právnická osoba, je povinný pred začatím prác požiadať Mesto
Humenné - Mestský úrad Humenné, odbor územného plánovania, výstavby, životného
prostredia, dopravy a zelene, referát dopravy o vydanie povolenia na zvláštne užívanie
miestnych komunikácií a osobitného užívania verejného priestranstva - vykonanie
výkopových prác alebo podvrtávok v miestnych komunikáciách alebo vo verejnom
priestranstve.
3. Žiadosť musí obsahovať tieto prílohy:
a) právoplatné územné rozhodnutie, právoplatné stavebné povolenie alebo oznámenie k
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b)

c)
d)
e)

ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác alebo prípojky
inžinierskych sietí vydané príslušným stavebným úradom,
projektovú dokumentáciu, resp. situáciu z projektu stavby s vyznačením miesta
realizovaných výkopových prác s uvedením predpokladanej plochy zvláštneho užívania
miestnych komunikácií alebo osobitného užívania verejného priestranstva,
stanovisko správcu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev Technických
služieb mesta Humenné,
záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom,
Okresného dopravného inšpektorátu k zvláštnemu užívaniu miestnych komunikácií,
ak ide o výkopové práce v miestnej komunikácii - projekt prenosného dopravného
značenia odsúhlasený Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Humennom,
Okresným dopravným inšpektorátom.

4. Pred vydaním povolenia bude vykonaná obhliadka zamestnancom Mestského úradu
Humenné, odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene,
referátu dopravy a zamestnancom správcu miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev Technických služieb mesta Humenné.
5. Podmienky realizácie výkopových prác, resp. podvrtávok v miestnych komunikáciách, resp.
verejnom priestranstve určuje Mesto Humenné - Mestský úrad Humenné, odbor územného
plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene, referát dopravy, v povolení a
žiadateľ je povinný ich dodržiavať.
6. Vykonávanie výkopových prác v miestnych komunikáciách alebo vo verejnom priestranstve
je odplatné. Za realizovanie výkopových prác sa vyrubuje daň, výšku ktorej upravuje platné
všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
7. Povinnosť písomne oznámiť ukončenie prác po uvedení do pôvodného stavu znáša
žiadateľ. Prevzatie prác vykoná správca miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Technické služby mesta Humenné najneskôr do 30 dní po písomnom, resp. telefonickom
oznámení žiadateľa o uvedení výkopových prác, resp. podvrtávok do pôvodného stavu. Ak
výkopové práce, resp. podvrtávky boli uvedené do pôvodného stavu, správca miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev Technické služby mesta Humenné vydá protokol o
prevzatí prác.
8. Povolenie na vykonávanie výkopových prác nebude vydávané na novozriadených
povrchoch miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a to do doby 5 rokov od
ukončenia týchto stavieb. V prípade generálnych opráv inžinierskych sietí a havarijných
stavov v tomto ochrannom časovom období je možné tieto realizovať len formou
podvrtávok. Vo výnimočných prípadoch nevyhnutnej technickej núdze, kde sa nemôže
uplatniť spôsob podvrtávky v uvedenom ochrannom období, o spôsobe výkonu rozhodne
primátor mesta na návrh odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia,
dopravy a zelene, referátu dopravy, Mestského úradu Humenné.
9. Žiadateľ je povinný v lehote do 30 dní písomne oznámiť orgánu, ktorý vydal povolenie,
splnenie povinnosti termínu ukončenia určeného v povolení, ako aj skutočnosť, že
zrealizoval konečnú povrchovú úpravu povolených prác, predložením protokolu o prevzatí
prác.
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10. Záručná lehota trvá 24 mesiacov od vydania protokolu o prevzatí prác, počas ktorej vlastník
Mesto Humenné, resp. správca miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Technické služby mesta Humenné si môžu u žiadateľa uplatňovať svoj nárok.
11. Výkopové práce a podvrtávky v miestnych komunikáciách alebo vo verejnom priestranstve
sa nepovoľujú v zimnom období, a to v čase od 15. novembra do 31. marca. Výnimku z
tohto obmedzenia môže povoliť len primátor mesta.
B. Výkopové práce v miestnych komunikáciách a vo verejnom priestranstve v stave
havárie:
1. V prípadoch, ak na podzemných inžinierskych sieťach (elektrických, vodovodných,
kanalizačných, telekomunikačných, plynových, teplovodných a horúcovodných vedeniach)
uložených v miestnych komunikáciách alebo vo verejnom priestranstve nastane porucha a
vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia (havarijný stav), vlastník alebo správca
týchto podzemných inžinierskych sietí postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a nariadeniami.
2. Žiadateľ (vlastník alebo správca podzemných inžinierskych sietí) je povinný oznámiť vznik
havarijného stavu na podzemných inžinierskych sieťach vo verejnom priestranstve
bezodkladne, najneskôr do 24 hodín osobne, telefonicky, elektronicky, resp. písomne na
Mestský úrad Humenné, odbor územného plánovania, výstavby, životného prostredia,
dopravy a zelene a do 3 dní písomne požiadať Mesto Humenné o vydanie dodatočného
povolenia. Do doby vydania povolenia Mestom Humenné, žiadateľ berie plnú
zodpovednosť za škody spôsobené na majetku mesta a majetku vlastníkov a správcov
podzemných inžinierskych sietí, ktoré spôsobil výkonom svojej činnosti pri výkopových
prácach.
3. Žiadateľ je povinný uviesť výkopové práce vo verejnom priestranstve do pôvodného stavu
do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia vzniku havarijného stavu. V prípade, že sa
jedná o rozsiahlejšiu poruchu, môže žiadateľ požiadať o predĺženie termínu na jej uvedenie
do pôvodného stavu.
4. Žiadateľ, ktorý realizuje výkopové práce vo verejnom priestranstve, musí miesto
výkopových prác zreteľne označiť vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo úrazom a
poškodeniu majetku.

Článok 4
Kontrola dodržiavania podmienok povolenia osobitného užívania verejného priestranstva
1. Kontrolu dodržiavania podmienok uvedených v povolení na osobitné užívanie verejného
priestranstva v rámci svojich kompetencií vykonávajú:
a) Mesto Humenné - Mestský úrad Humenné, odbor územného plánovania, výstavby,
životného prostredia, dopravy a zelene, referát dopravy,
b) Technické služby mesta Humenné,
c) Mestská polícia Humenné.
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2. Mestský úrad Humenné, odbor územného plánovania, výstavby, životného prostredia,
dopravy a zelene, referát dopravy bude pravidelne zverejňovať na webovom sídle mesta
Humenné oznam o vykonávaní výkopových prác na základe vydaného povolenia. V
ozname bude uvedený časový rozsah prác, lokalita, žiadateľ a termín uvedenia do
pôvodného stavu.

Článok 5
Sankcie za porušovanie podmienok užívania verejného priestranstva
Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia podľa ustanovenia § 27b ods. 1
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“) môže Mesto Humenné uložiť pokutu do 6638 eur v zmysle
ustanovenia § 27b ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Článok 6
Zrušovacie ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné
č. 113/2011 o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií, verejného priestranstva a
zelene na území mesta Humenné.

Článok 7
Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli
mesta Humenné.

PhDr. Ing. Miloš Meričko
primátor mesta
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