
 

 Všeobecne záväzné nariadenie

Mestskej časti Bratislava-Dúbravka

č. 3/2012

zo dňa 24.4.2012

o vykonávaní rozkopávkových prác a zaujatia územia na verejných
priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 15 ods. 2
písm.  a)  zákona  SNR  č.  377/1990  Zb.  o  hlavnom  meste  Slovenskej  republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  „nariadenie“)  upravuje  spôsob
povoľovania a vykonávanie rozkopávkových prác a zaujatia územia na verejných
priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „mestská
časť“).

(2) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky verejnosti
prístupné pozemky na území mestskej časti, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti
alebo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“)
alebo ktoré sú v užívaní mestskej časti alebo hlavného mesta (ďalej len „v užívaní
hlavného  mesta  alebo  mestskej  časti“),  najmä  cesta1),  miestna  komunikácia1),
chodník,  námestie,  zeleň2)  a iné.  Verejným  priestranstvom  na  účely  tohto
nariadenia  sa  rozumejú  aj  pozemky  ktoré  nie  sú  vo  vlastníctve  alebo  správe
mestskej  časti  alebo  hlavného  mesta,  ale  sú  verejne  prístupné  a pri  ktorých
z dôvodu zabezpečenia čistoty, poriadku ako aj z dôvodu zabránenia narušovania
vzhľadu prostredia mestskej časti20) a s ohľadom na bezpečnosť účastníkov cestnej
premávky  je  potrebné  určiť  záväzné  podmienky  na  vykonanie  rozkopávových
prác,  zaujatia  územia  na  verejných  priestranstvách  a uvedenie  narušeného
priestranstva  do  pôvodného  stavu.  Ustanovenie  §  62  zákona  č.  315/1996  Z.z.
o premávke na pozemných komunikáciách týmto nie je dotknuté10).

(3) Na  účely  tohto  nariadenia  sa  za  zeleň  považuje  všetka  zeleň  okrem  zelene
nachádzajúcej  sa  na  pozemkoch  určených  na  individuálnu  výstavbu,  na
pozemkoch v súkromnom vlastníctve a lesov na území mestskej časti,  ktoré sú
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v správe mestskej časti a sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a
ochranného pásma vodného zdroja2).

(4) Rozkopávkovými  prácami  (ďalej  len  „rozkopávka“)  a  zaujatím  územia  na
verejných  priestranstvách  (ďalej  len  „zaujatie“)  na  účely  tohto  nariadenia  sa
rozumejú  všetky  stavby,  práce  a úpravy,  ktorými  sa  narúša  a  zaujme  povrch
verejných priestranstiev, ako aj stavby, práce a úpravy pod ich povrchom vrátane
prípravných prác.

(5) Povrchovou  úpravou  na  účely  tohto  nariadenia  sa  rozumie  uvedenie  krytu
miestnej  pozemnej  komunikácie  do  pôvodného  stavu  po  rozkopávke  a  zaujatí
územia na verejnom pirestanstve, t.j. položenie asfaltovej vrstvy, zabetónovanie,
uloženie dlažby a pod., alebo úprava nespevneného povrchu  do pôvodného stavu,
napr. zatrávnením a pod.

(6) Rozkopávky a zaujatia územia na verejných priestranstvách na území mestskej
časti, ak v tomto nariadení nie je uvedené inak, sa môžu vykonávať len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
(ďalej len „starosta“) alebo primátora hlavného mesta SR (ďalej len „primátor“).
Vydanie súhlasu možno viazať na plnenie podmienok vydaného povolenia, alebo
rozhodnutia  a pre  ich  neplnenie  môže  byť  vydaný  súhlas  zrušený  alebo
pozastavený.

(7) V prípade vykonávania rozkopávok a zaujatí územia na verejných priestransvách
(miestne  komunikácie  a ich  súčasti3)) má vydanie  súhlasu  podľa  ods.  6  formu
povolenia starostu alebo primátora ako príslušných cestných správnych orgánov
na užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom, alebo na iné
účely než na ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“)4), vydaným po dohode
s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Bratislave (ďalej len „Krajský dopravný inšpektorát“).

(8) Na stavby,  práce  a úpravy,  ktoré  vyžadujú  stavebné povolenie  alebo ohlásenie
stavebnému  úradu5)   môže  byť  predchádzajúci  súhlas  starostu  alebo  primátora
nahradený vyjadrením k stavebnému konaniu, pokiaľ podmienky v ňom uvedené
budú súčasťou stavebného povolenia, prípadne písomného oznámenia stavebného
úradu, že voči vykonaniu prác vyžadujúcich ohlásenie stavebnému úradu nemá
námietky.  V takomto  prípade  ďalší  súhlas,  s výnimkou  prípadov  uvedených
v odseku 7, nie je potrebný.

(9) Vydanie  predchádzajúceho  súhlasu  starostu  alebo  primátora  na  vykonanie
rozkopávky a zaujatia územia na verejnom priestranstve ďalej nie je potrebné na:

a) osadenie  dopravných  značiek  a dopravných  zariadení, ak  sa  ním  nenaruší
verejné priestranstvo hlbšie ako 400 mm pod jeho povrch,

b) údržbu  a opravu  krytu  vozoviek  pozemných  komunikácií1)  a ich  súčastí
vykonávaných správcami6)   týchto verejných priestranstiev alebo na základe ich
zadania, 

c) opravy a rekonštrukcie telesa miestnych komunikácií1) a ich súčastí, na ktoré
bolo  vydané  povolenie  na  uzávierku7)  a  v  rámci  ktorých  preložky  alebo
novovybudované  inžinierske  siete  nepresiahnu  uzavreté  teleso  miestnej
komunikácie a jeho súčastí,
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d) údržbu,  opravy  a rekonštrukcie  telesa  električkových  dráh,  pokiaľ  sú  tieto

vykonávané v  hraniciach telesa dráhy a nijakým iným spôsobom nezasahujú do

okolitého verejného priestranstva,

e) rozkopávky  pri  odstraňovaní  následkov  porúch  na  elektrických,
telekomunikačných,  vodovodných,  plynovodných  a iných  podzemných
a nadzemných  vedeniach,  pri  ktorých  vznikne  alebo  môže  vzniknúť
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia (ďalej len „havária“) a rozkopávky podľa
§ 5 ods. 2 tohto nariadenia.

§ 2

Povoľujúce orgány

(1) Predchádzajúci písomný súhlas na vykonanie rozkopávky a zaujatia územia na
verejných priestranstvách prípadne vyjadrenie k stavebnému konaniu na území
mestskej časti podľa § 1 ods. 6 a 8 tohto nariadenia vydáva:

a) primátor pre cesty1),

b) pre ostatné verejné priestranstvá okrem miestnych komunikácií a ich súčastí:

- starosta, ak právo užívania k týmto priestranstvám patrí mestskej časti,

- primátor, ak právo užívania k týmto priestranstvám patrí hlavnému mestu.

(2) Povolenie  na  vykonanie  rozkopávok  a  zaujatí  územia  na  verejných
priestranstvách  (zvláštne  užívanie)  ciest  a miestnych  komunikácií  na  území
mestskej časti podľa osobitného predpisu4)   a podľa § 1 ods. 7 tohto nariadenia
ako príslušný cestný správny orgán vydáva:

a) pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a ich súčastí  starosta9),

b) pre miestne komunikácie I. a II. triedy a ich súčastí primátor8),

c) pre cesty príslušný okresný úrad.

(3) V prípade písomného súhlasu podľa ods. 1 písm. a), písm. b) bod 2 a pri povolení
rozkopávky a zaujatia územia na miestnej komunikácie I. a II. triedy podľa ods. 2
písm. b) je vykonávateľ rozkopávky a zaujatia územia pred ich začatím povinný
ohlásiť ich vykonanie starostovi.

(4) Ak by rozsah rozkopávky a zaujatia územia na verejnom priestranstve vyžadoval
podľa § 1 ods. 6 tohto nariadenia vydanie súhlasu starostu a primátora, súhlas po
prerokovaní  a dohode  vydá  ten  orgán,  v pôsobnosti  ktorého  má  rozkopávka
a zaujatie  územia na verejnom priestranstve väčší plošný rozsah. Tento postup
nemožno   použiť  pri  povoľovaní  rozkopávky  a zaujatia  územia  na  verejnom
priestranstve podľa § 1 ods. 7 tohto nariadenia.

(5)  Ak by rozsah rozkopávky a zaujatia územia na verejnom priestranstve presahoval
hranice  dvoch  alebo  viacerých  mestských  častí  a vyžadoval  vydanie  súhlasu
starostov mestských častí, súhlas na rozkopávku a zaujatia územia na verejnom
priestranstve vydávajú starostovia podľa územnej príslušnosti miesta, na ktorom
sa rozkopávka a zaujatie územia na verejnom priestranstve nachádza, bez ohľadu
na to, aký má rozkopávka a zaujatie územia na verejnom priestranstve na území
v ich pôsobnosti plošný rozsah. 

(6) Povolenie  na  rozkopávku  a zaujatie  územia  (zvláštne  užívanie)  na  miestnej
komunikácii,  ktorá  nebola  do dňa  uplatnenia  žiadosti  o  rozkopávku a zaujatia
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územia  zaradená  do  siete  miestnych  komunikácií,  avšak  z  jej  stavebného
vyhotovenia je zrejmé, že bude zaradená ako miestna komunikácia III. alebo IV.
triedy, vydá starosta. 

§ 3

Koordinačný plán rozkopávok

(1) Vlastníci  alebo  správcovia  vedení  inžinierských  sietí  a ostatní  vykonávatelia
rozkopávok (ďalej len „vykonávatelia rozkopávok“) sú povinní predložiť svoje
návrhy  a požiadavky  na  rozkopávky  Magistrátu  hlavného  mesta  Slovenskej
republiky  Bratislavy  na  ďalší  rok  a výhľadovo  aj  na  obdobie  ďalších  dvoch
rokov.  Pri  predkladaní  požiadaviek  sa  vykonávatelia  rozkopávok  riadia
ustanoveniami § 3, § 4 a § 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej  republiky  č.  12/1996  zo  dňa  24.10.1996  o vykonávaní
rozkopávkových prác na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

(2) Povinnosť  predkladať  návrhy  a požiadavky  na  rozkopávky  do  ročného  a
výhľadového koordinačného plánu rozkopávok (ďalej len „koordinačný plán“) sa
nevzťahuje na rozkopávky malého rozsahu (napr. domové prípojky a pod.) a na
rozkopávky podľa § 1 ods. 9, písm. a), písm. b) a písm. e) tohto nariadenia. 

§ 4

Vydávanie súhlasu a povoľovanie rozkopávok a zaujatia územia na verejnom
priestranstve

(1) O vydaní  súhlasu starostu alebo primátora na vykonanie rozkopávky a zaujatia
územia na verejnom priestranstve, alebo o povolení rozkopávky a zaujatia územia
na verejnom priestranstve podľa § 1 ods. 6 a 7 a § 2 ods. 1 a 2 písm. a), b) tohto
nariadenia  (ďalej  len  „povolenie  rozkopávky  a zaujatia  územia“)  rozhodujú
povoľujúce  orgány  na  základe  žiadosti  podanej  vykonávateľom  rozkopávky  a
zaujatia  územia na verejnom priestranstve alebo ním poverenej  inej  právnickej
alebo fyzickej osoby, oprávnenej na podnikanie. 

(2) Povoľujúci orgán si môže vyhradiť podávanie žiadosti o povolenie rozkopávky a
zaujatia  územia  na  verejnom priestranstve  na ním pripravenom a spracovanom
tlačive.

(3) Žiadosť o povolenie rozkopávky a zaujatia územia na verejnom priestranstve musí
obsahovať:

a) meno  žiadateľa  (názov  právnickej  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
rozkopávky a zaujatia územia na verejnom priestranstve, 

c) predpokladaný rozsah rozkopávky a zaujatia územia na verejnom priestranstve
(dĺžku, šírku a plochu) v m a m2,

d) prípadnú požiadavku na ďalšie  užívanie  verejného priestranstva  v súvislosti
s vykonávaním  rozkopávky  (napr.  na  skládku  stavebného  materiálu  alebo
výkopku a pod.),

e) špecifikáciu druhu narušeného verejného priestranstva a jeho povrchu (napr.:
vozovka,  chodník,  zeleň,  neupravený  terén,  liaty  asfalt  –  LA,  betón  –  B,
trávnik, vzrastlá zeleň a pod.),
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f) požadovaný  termín  začatia  a ukončenia  rozkopávky  a  zaujatia  územia  na
verejnom priestranstve,

g) meno, adresu a telefónne číslo osoby zodpovednej za vykonanie rozkopávky a
zaujatia  územia  na  verejnom  priestranstve,  meno,  adresu  a telefónne  číslo
stavbyvedúceho,

h) pre  koho  je  povolenie  žiadané  (v  rozsahu  písmena  a),  ak  je  o povolenie
žiadané v zastúpení,

i) podpis oprávnenej osoby a pečiatku.

(4) K žiadosti o povolenie rozkopávky a zaujatia územia na verejnom priestranstve 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  a  zaujatia  územia  na  verejnom
priestranstve  v potrebnom rozsahu,  najmenej  však  situačný  nákres  s kótami
rozkopávky  a  zaujatia  územia  na  verejnom priestranstve  a ňou  dotknutého
okolitého verejného priestranstva,

c) harmonogram prác najmenej v dvojsmennosti, pokiaľ vykonanie rozkopávky a
zaujatie územia na verejnom priestranstve má trvať viac ako 20 dní,

d) príslušnými orgánmi10) schválený návrh zmeny organizácie dopravy dočasným
dopravným značením, pokiaľ vykonávanie rozkopávky a zaujatia územia na
verejnom priestranstve  (komunikácie  III.  a IV.  tiredy)  ovplyvní  alebo môže
ovplyvniť organizáciu cestnej premávky, jej bezpečnosť a plynulosť, 

e) pri  zriaďovaní  kríženia  podzemného  vedenia  prekopávkou  na  miestnej
komunikácii alebo cesty písomný záväzok o tom, že po dohodnutý čas bude
priebežne  a bez  meškania  zabezpečovať  odstraňovanie  závad  z dôvodu
nedokonalého spojenia konšrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo
poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku
týchto  závad.  Dohodnutý  čas  je  minimálne  36  mesiacov  od  podpísania
zápisnice  o  prevzatí  upraveného  povrchu  po  rozkopávke  správcom
komunikácie. Súčasťou tohto písomného záväzku bude aj ustanovenie, že po
uplynutí  dohodnutého  času  uhradí  náklady  na  vynaloženú  zvýšenú  údržbu
miesta narušeného prekopávkou11),  najmenej  po dobu 18 mesiacov.

f) Ak je vyžiadané povoľujúcim orgánom, parcelné číslo (čísla) parcely na ktorej
bude rozkopávka a zaujatie územia na verejnom priestranstve realizované a v
 sporných prípadoch aj jej identifikáciu,

g) ak povolenie rozkopávky a zaujatie územia na verejnom priestranstve podlieha
plateniu  správneho  poplatku  podľa  osobitného  predpisu12), doklad  o jeho
úhrade (pripísaný na účet povoľujúceho orgánu),

h) ďalšie doklady vyžiadané povoľujúcim orgánom, napr. stanovisko krajského
dopravného inšpektorátu ak je potrebné, stanovisko správcu dráhy (električka,
trolejbus), dráhového správneho orgánu (železnica),  súhlas právnických alebo
fyzických  osôb  dotknutých  rozkopávkou  a zaujatím  územia  na  verejnom
priestranstve,  súhlas  dotknutých  správcov  inžinierských  sietí  v mieste
rozkopávky  a  zaujatia  územia  na  verejnom  priestranstve,  súhlas  majiteľa,
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správcu alebo užívateľa parcely na  ktorej majú byť výkopové práce a zaujatie
územia na verejnom priestranstve, pokiaľ ním nie je mestská časť.

(5) Žiadateľ o povolenie na rozkopávku a zaujatie územia na verejnom priestranstve
je povinný žiadosť podať v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 21 dní
pred  uvažovaným  začatím  rozkopávky  a  zaujatím  územia  na  verejnom
priestranstve.  Ak  povoľujúci  orgán  v dôsledku  oneskorene  podanej  žiadosti
nevydá povolenie do doby požadovaného začatia rozkopávky a zaujatia územia na
verejnom priestranstve, pristúpi k úprave termínov rozkopávky a zaujatia územia
na verejnom priestranstve. Týmto nie je dotknutá jeho právomoc upraviť termíny
rozkopávky  a  zaujatia  územia  na  verejnom  priestranstve  aj  z iných  dôvodov,
prípadne rozkopávku a zaujatie územia na verejnom priestranstve aj  nepovoliť,
pokiaľ žiadateľ nemá v termíne ukončené všetky predtým povolené rozkopávky a
zaujatia územia na verejnom priestranstve, pokiaľ je rozkopávka a zaujatie územia
na verejnom priestranstve v rozpore s  verejným záujmom alebo pokiaľ žiadateľ
nesplnil niektorú z  podmienok v ods. 3 a 4.

(6) Ak si dôležitosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem  vyžiada urýchlené
dokončenie  prác  na  rozkopávke  a  zaujatí  územia  na  verejnom  priestranstve,
povoľujúci orgán môže predpísať povinnosť pracovať vo viacerých smenách alebo
aj v noci. Práce v noci na rozkopávke a zaujatí územia na verejnom priestranstve
je možné realizovať len so súhlasom povoľujúceho orgánu.

§ 5

Havárie

(1) Havárie  sú  také  mimoriadne  udalosti  na  elektrických,  telekomunikačných,
vodovodných,  plynovodných  a iných  vedeniach  uložených  vo  verejných
priestranstvách, pri ktorých nastane na týchto vedeniach porucha a vznikne alebo
môže vzniknúť nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia.

(2)  Havárie sú aj také udalosti,  kedy v súvislosti  s poruchou  na vedeniach môže
dôjsť k  poškodeniu pozemnej  komunikácie,  obmedzeniu dodávok pitnej  vody,
plynu, elektrickej energie, tepla a pod. pre obyvateľov,  alebo pri ktorých z dôvodu
omeškania  odstraňovania  následkov  poruchy  môže  dôjsť  k  škodám  veľkého
rozsahu.

(3) Pri  zistení  vzniku  havárie  podľa  ods.  1  a  2  vlastník  alebo  správca  vedenia
neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie
bezpečnosti  a neodkladne prikročí k prácam na jej  odstránení.  Konečnú úpravu
prác, uvedenie rozkopávky na verejnom priestranstve do pôvodného stavu, vykoná
vlastník  alebo  správca  vedenia  na  vlastné  náklady  najneskoršie  do  21  dní  od
zistenia vzniku havárie podľa ods. 1 a 2. 

(4) Vlastník alebo správca vedenia je povinný oznámiť vznik havárie na verejnom
priestranstve  vlastníkovi  alebo  správcovi  dotknutého  verejného  priestranstva
a písomne  požiadať  starostu alebo primátora  o určenie  podmienok na  uvedenie
verejného priestranstva do pôvodného stavu najneskôr do:

a) 12 hodín13) od zistenia vzniku poruchy na pozemnej komunikácii,

b) 24  hodín  prípadne  v najbližší  pracovný  deň  od  zistenia  vzniku  havárie  na
ostatných verejných priestranstvách.

(5) Na rozkopávky na odstránenie havárie nie je potrebný predchádzajúci  písomný
súhlas starostu alebo primátora.

6



(6) Na základe žiadosti o určenie podmienok na uvedenie verejného priestranstva do
pôvodného stavu podľa ods. 4 starosta alebo primátor dodatočne písomne určia
podmienky na uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu. Taktiež určia
podmienky na  uvedenie  verejného priestranstva  do pôvodného stavu v prípade
vykonania rozkopávky bez potrebného povolenia. 

(7) Rozkopávka na odstránenie havárie v telese miestnej komunikácie alebo na ceste
sa považuje za zvláštne užívanie18).

(8) Pokiaľ vlastník alebo správca vedenia nevykoná neodkladne opatrenia podľa ods.
3 a nepokračuje plynulo v prácach na odstránení  poruchy,  prípadne poškodenia
verejného  prostranstva  a  alebo  neoznámi  vznik  havárie  podľa  ods.  4,  nebudú
orgány mestskej časti alebo hlavného mesta považovať takúto poruchu za haváriu
a rozkopávkové  práce  budú  považovať  za  vykonané  bez  predchádzajúceho
súhlasu  alebo  povolenia,  pokiaľ  vlastník  alebo  správca  nepreukáže,  že  k
omeškaniu vykonania opatrení, pokračovaní prác na odstránení havárie alebo jej
oznámenia  nedošlo jeho vinou.

(9) V žiadosti  o určenie  podmienok  na  uvedenie  verejného  priestranstva  do
pôvodného stavu uvedie vlastník alebo správca vedenia údaje v rozsahu § 4 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,
prípadne akým spôsobom by mohlo dôjsť k poškodeniu pozemnej komunikácie,
obmedzeniu dodávok pitnej vody,  plynu, elektrickej energie, tepla a podobne pre
obyvateľov,   alebo  akým spôsobom by pri  omeškaní  odstraňovania  následkov
poruchy mohlo dôjsť k škodám veľkého rozsahu podľa bodu 2. Pre podanie tejto
žiadosti platí tiež obdobne ustanovenie § 4 ods. 2 tohto nariadenia.

(10) V žiadosti  o určenie  podmienok  na  uvedenie  verejného  priestranstva  do
pôvodného  stavu  uvedie  vlastník  alebo  správca  vedenia  spôsob  dočasného
umiestnenia  dopravných  značiek  a dopravných  zariadení  v  mieste  rozkopávky
podľa  Vzorových  situácií  dopravného  značenia  havarijných  rozkopávok
schválených  v  Operatívnej  komisii  pri  Obvodnom  úrade  Bratislava  I  zo  dňa
10.9.1991.  Platnosť  dočasného  umiestnenia  dopravných  značiek  a dopravných
zariadení je obmedzená na dobu od začatia prác na odstránení havárie podľa bodu
3  po  zasadnutie   najbližšej  Operatívnej  komisie  oddelenia  dopravy  Hlavného
mesta SR Bratislava,  najviac však do 5 pracovných dní od vzniku havárie. Do
tejto  doby  je  žiadateľ  povinný  nechať  schváliť  príslušnými  orgánmi10) návrh
organizácie  cestnej  premávky a dopravného značenia  podľa § 4 ods.  4  bod d)
tohto nariadenia. 

§ 6

Začatie a ukončenie rozkopávok a zaujatia územia na verejnom priestranstve

(1) Rozkopávku  a  zaujatie  územia na  verejnom  priestranstve  povolenú  podľa
ustanovení § 1 ods. 6, 7 a 8 tohto nariadenia môže vykonávateľ rozkopávky a
zaujatia  územia na  verejnom  priestranstve  začať  realizovať  len  po  písomnom
prevzatí  staveniska  (verejného  priestranstva)  od  vlastníka  alebo  správcu
dotknutého  verejného  priestranstva.  Toto  neplatí  pre  rozkopávku  za  účelom
odstránenia havárie podľa § 5 ods. 1 a 2 tohto nariadenia. 
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(2) Vykonávateľ rozkopávky a zaujatia územia na verejnom priestranstve je povinný
vykonať  a ukončiť  rozkopávku  a  zaujatie  územia na  verejnom  priestranstve
v termínoch  podľa  vydaného  povolenia  na  rozkopávku  a  zaujatia  územia na
verejnom priestranstve alebo podľa určených podmienok na uvedenie verejného
priestranstva do pôvodného stavu.

(3) Rozkopávka a zaujatie  územia na verejnom priestranstve vrátane rozkopávok po
haváriách  je  považovaná  za  ukončenú  a  odovzdanú  zápisničným  prevzatím
verejného priestranstva (staveniska) jeho vlastníkom alebo správcom. Ukončenie
rozkopávky  je  vykonávateľ  rozkopávky  povinný  písomne oznámiť  vlastníkovi
alebo  správcovi  verejného  priestranstva  minimálne  3  dni  pred  plánovaným
ukončením rozkopávky. Ukončenie a odovzdanie povrchovej úpravy narušeného
verejného priestranstva je vykonávateľ rozkopávky a zaujatia územia na verejnom
priestranstve povinný oznámiť vlastníkovi alebo správcovi verejného priestranstva
najneskôr  do  3  pracovných  dní  po  uvedení  rozkopávky  a  zaujatia  územia na
verejnom priestranstve do pôvodného stavu. 

(4) Pri  rozkopávkach  a  zaujatí  územia na  verejnom  priestranstve  v zeleni  je
rozkopávka  a zaujatie  územia na  verejnom priestranstve  ukončené  vyrovnaním
miesta  rozkopávky  a zaujatia  územia  na  verejnom  priestranstve,  odstránením
kameňov,  navezením 10 cm ornice,  ako aj  upravou plochy dotknutej pohybom
pracovných  mechanizmov  a  tiež  výsevom  narušeného  verejného  priestranstva
trávnym semenom v množstve minimálne 40 g trávneho semena na 1m2 osevnej
plochy.  Avšak  vlastník  alebo  správca  zelene  prevezme  plochu  dotknutú
rozkopávkou  a  zaujatím  územia na  verejnom  priestranstve  do  správy  až  po
vykonaní prvej kosby vykonávateľom rozkopávky a zaujatia územia na verejnom
priestranstve.  Výsev  je  rozkopávateľ  alebo  vykonávateľ  zaujatia  územia na
verejnom priestranstve   povinný  vykonať  v  celej  šírke  a  dĺžke  rozkopávky  a
zaujatia  územia na  verejnom  priestranstve  do  vzdialenosti  minimálne  2m  od
hranice výkopu a zaujatia územia na verejnom priestranstve po oboch stranách.

(5) Povoľujúci orgán si môže vyhradiť oznámenie ukončenia rozkopávky a zaujatia
územia na  verejnom  priestranstve  a  uvedenie  povrchu  narušeného  verejného
priestranstva do pôvodného stavu na ním pripravenom a spracovanom tlačive.

§ 7

Vykonávanie rozkopávok a zaujatia územia na verejnom priestranstve

(1) Vykonávateľ  rozkopávky  a  zaujatia  územia na  verejnom  priestranstve  musí
umožniť vlastníkovi alebo správcovi verejného priestranstva a iným oprávneným
kontrolným  zamestnancom  kontrolu  plnenia  podmienok  určených  v povolení
rozkopávky a zaujatia územia na verejnom priestranstve alebo v podmienkach na
uvedenie  verejného  priestranstva  do  pôvodného  stavu,  dodržiavania
technologických  postupov  (napr.  hutnenie  zásypov  rozkopávok  a pod.).  Je
povinný  vyzvať  vlastníka  alebo  správcu  verejného  priestranstva  ku  kontrole
zhutnenia zásypu rozkopávky ešte pred jej zabetónovaním.

(2) Rozkopávku  a  zaujatie  územia na  verejnom prostranstve  môžu  realizovať  iba
právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú oprávnenie
na výkon takýchto stavebných prác.

(3) Vykonávateľ  rozkopávky územia  na verejnom priestranstve  označí  rozkopávku
a zaujatie  územia,  ktorého  trvanie  sa  predpokladá  viac  ako  20  dní,  tabuľou
s uvedením názvu akcie,  telefónneho čísla vykonávateľa rozkopávky a zaujatia,

8



začatia a ukončenia výkopových prác a zaujatia územia na verejnom priestranstve,
meno  zodpovedného  zamestnanca  a povoľujúceho  orgánu,  ktorý  rozkopávku
a zaujatie územia na verejnom priestranstve povolil. Pri stavbách dlhších ako 100
metrov  musí  byť  tabuľa  na  obidvoch  koncoch  výkopu  a zaujatia  územia  na
verejnom  prestranstve,  ak  sa  vykonávateľ  rozkopávky  a zaujatia  územia  na
verejnom priestranstve a povolujúci orgán nedohodnú inak (napr.  informovanie
verejnosti  vykonávateľom  rozkopávky  a zaujatia  územia  na  verejnom  priestranstve
prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov a formou letákov).

(4) Vykonávateľ  zaujatia  územia na  verejnom priestranstve  označí  zaujatie  územia,
korého trvanie sa predpokladá viac ako 20 dní, tabuľou s uvedením názvu akcie,
telefónneho čísla vykonávateľa zaujatia územia, začatia a ukončenia.    

(5) Pri  realizácii  rozkopávok nie  je  dovolené  bez  povolenia  povoľujúceho  orgánu
ukladať vykopaný materiál voľne položený na verejnom priestranstve.

(6) Vykonávateľ  rozkopávky  je  povinný  vykonať  zásyp  rozkopávky  vhodným
nenamŕzavým materiálom s dobrou možnosťou zhutňovania. Vykopaný materiál
možno použiť na spätný zásyp rozkopávky iba s osobitným súhlasom vlastníka
alebo správcu verejného priestranstva.

(7) Vykonávateľ  rozkopávky  je  povinný  zabezpečiť  položenie  nového  asfaltového
krytu povrchu komunikácie narušenej rozkopávkou v nasledovnom rozsahu:

a) pri  rozkopávke  vo  vozovke  –  vo  vzdialenosti  1,5  m  po  oboch  stranách
výkopovej ryhy pri priečnom vedení výkopu cez vozovku a vo vzdialenosti 1,5
m zo všetkých strán výkopovej ryhy pri pozdĺžnom vedení výkopu. 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

b) pri  rozkopávke v chodníku – vo vzdialenosti  1,0 m z oboch strán samotnej
výkopovej  ryhy  pri  priečnom  vedení  výkopu  cez  chodník  a  v celej  šírke
chodníka plus 1,0 m z oboch strán samotnej výkopovej ryhy pri pozdĺžnom
vedení výkopu.

(8) Ak tomu nebránia ustanovenia iných predpisov alebo vážne technické problémy,
prípadne neúmerne vysoké finančné náklady, ukladajú sa vedenia inžinierských
sietí do kolektorov, kábelových kanálov a štôlní.

(9) Vykonávateľ  rozkopávky  je  povinný  podľa  osobitného  predpisu  zabezpečiť
oprávnenou  osobou  porealizačné  zameranie  skutočného  uloženia  budovaných
inžinierských sietí pred zásypom rozkopávky a v predpísanej forme toto predložiť
do  30  dní  od  získania  zamerania  správcovi  digitálnej  technickej  mapy
Bratislavy14).

(10) Vykonávateľ  rozkopávky  je  povinný  nakladať  s odpadom  vzniknutým  pri
vykonávaní rozkopávky v súlade s osobitnými predpismi15).

(11) Čerpať vodu z výkopu do kanalizačnej siete možno len s  písomným súhlasom
jej správcu. Do kanalizačnej siete je zakázané zmývať hrubú nečistotu, ktorá by
mohla spôsobiť jej zanesenie.

(12) Pri určení trasy vedenia výkopovej ryhy je rozkopávateľ povinný trasu viesť
v minimálnej  vzdialenosti  1,5  m  od  vzrastlej  zelene  (stromy,  kríky)  tak,  aby
nedošlo  k jej  poškodeniu.  Toto  neplatí  pri  haváriách,  ak  je  vzrastlá  zeleň
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umiestnená priamo na vedení. Ak sú pri  rozkopávkových prácach odkryté alebo
dotknuté korene stromov  hrubšie ako 3 cm, treba o tom bezodkladne vyrozumieť
Obvodný  úrad  životného  prostredia  v  Bratislave,  ktorý  určí  ďalší  postup  pri
ochrane ohrozenej  vzrastlej zelene počas vykonávania rozkopávky.

(13) Ak  príslušný  orgán  pred  rozkopávkou  stanoví  presadenie  vzrastlej  zelene
ohrozenej rozkopávkou, alebo určí náhradnú výsadbu, rozkopávateľ je povinný
zabezpečiť starostlivosť o  presadené alebo novovysadené stromy min. po dobu 2
roky (zálievka, hnojenie, odburinenie, okopávanie a pod.)

(14) Na ochranu zelene  pri  rozkopávkach sa primerane  vzťahujú ustanovenia  aj

iných platných právnych noriem2).

(15) Stavenisko musí  byť uvoľňované a čistené podľa postupu prác.  Prebytočné
materiály a výkopové hmoty je rozkopávateľ povinný odstraňovať priebežne a bez
meškania.

(16) Vykonávateľ  rozkopávky  je  povinný  rešpektovať  aj  ďalšie  technické
podmienky  stanovené  povoľujúcim  orgánom  v povolení  rozkopávky  alebo
v podmienkach pre uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu.

(17)Žiadateľ  je  povinný  po  skončení  prác  ukončiť  a odovzdať  do  7  dní  formou
zápisnice rozkopávku a zaujatie územia na verejnom priestranstve mestskej časti
Bratislava-Dúbravka,  odd.  územného  rozvoja  výstavby  a dopravy.  Pred
zápisničným ukončením a odovzdaním je žiadateľ povinný dodať formou emailu
zodpovednému  zamestnancovi  odd.  územného  rozvoja  výstavby  a dopravy,
fotodokumentáciu po rozkopávke a zaujatí územia na verejnom priestranstve. 

(18)Konečná úprava verejnej zelene, ako aj po havárii sa odovzdáva do 7 dní formou
zápisnice, a to až po prvom kosení, mestskej časti Bratislava-Dúbravka, oddelenie
životného prostredia.

(19)Žiadateľ  je  povinný po skončení  prác  na  odstránení  poruchy (havária)  uviesť
rozkopávku územia na verejnom priestranstve na svoje náklady do pôvodného
stavu a formou zápisnice ukončiť a odovzdať do 30 dní mestskej časti Bratislava-
Dúbravka.  Pre  ukončenie  a odovzdanie  rozkopávky  územia  na  verejnom
priestranstve je potrebné kontaktovať zodpovedného zamestnanca mestskej časti
Bratislava–Dúbravka,  odd.  územného  rozvoja  výstavby  a dopravy.  Pred
zápisničným ukončením a odovzdaním je žiadateľ povinný dodať formou emailu
zodpovednému  zamestnancovi  odd.  územného  rozvoja  výstavby  a dopravy,
fotodokumentáciu po rozkopávke územia na verejnom priestranstve. 

§ 8

Vykonávanie rozkopávok v zimnom období

(1) Vykonávanie  rozkopávok  verejných  priestranstiev  v zimom  období  nie  je
povolené.

(2) Obmedzenie  uvedené  v ods.  1  sa  nevzťahuje  na  rozkopávky na  odstraňovanie
havárií a na rozkopávky uvedené v § 1 ods. 9 písm. a), b) a c) tohto nariadenia na
zaujatie  územia na  verejnom  priestranstve,  najmä  pokiaľ  by  uplatnenie  tohto
obmedzenia znamenalo prerušenie prác pri rozsiahlych stavebnách prácach.

(3) Zimným  obdobím  pre  účely  tohoto  nariadenia  sa  rozumie  obdobie  od  15.
novembra do 15. marca nasledujúceho roku.
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(4) Výnimku  z obmedzenia  uvedeného  v ods.  1  môže  v odôvodnených  prípadoch
povoliť príslušný povoľujúci orgán uvedený v § 2 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b)
tohto nariadenia.

§ 9

Zodpovednosť za chyby a nedostatky

(1) Doba  zodpovednosti  vykonávateľa  rozkopávky a  zaujatia  územia na  verejnom
priestranstve za chyby prác a nedodržiavanie postupov pri rozkopávke a zaujatí
územia na  verejnom  priestranstve  (ďalej  len  „doba  zodpovednosti“)  pri
rozkopávkach a zaujatí územia na verejnom priestranstve sa stanovuje minimálne
na  48  mesiacov.  Doba  zodpovednosti  sa  počíta  od  dňa  podpísania  zápisnice
o prevzatí verejného priestranstva po ukončení rozkopávky a zaujatia  územia na
verejnom  priestranstve vlastníkom  alebo  správcom  verejného  priestranstva.
Povoľujúci  orgán  môže  v  odôvodnených   prípadoch  záručnú  dobu  primerane
zvýšiť.

(2) Ak  počas  trvania  zodpovednosti  vzniknú  chyby  alebo  poruchy  na  úprave
rozkopávky a  zaujatia  územia na  verejnom  priestranstve,  tieto  je  povinný
odstrániť vykonávateľ rozkopávky a zaujatia  územia na verejnom priestranstve.
Pokiaľ  tak  neurobí,  odstráni  chyby  alebo  poruchy  vlastník  alebo  správca
verejného priestranstva na náklady vykonávateľa rozkopávky a zaujatia územia na
verejnom  priestranstve.  Ustanovenie  správneho  poriadku19) o vymáhaní
nepeňažných plnení týmto nie je dotknuté.

(3) Vykonávateľ rozkopávky a zaujatia územia na verejnom priestranstve zodpovedá
počas  trvania  doby zodpovednosti  za  škody vzniknuté  v dôsledku  chýb alebo
porúch na úprave rozkopávky a zaujatia územia na verejnom priestranstve.

(4) Doba zodpovednosti  neplynie  od času,  kedy vlastník  alebo správca  verejného
priestranstva uplatnil u vykonávateľa rozkopávky a zaujatia  územia na verejnom
priestranstve odstránenie chyby alebo poruchy na úprave rozkopávky a zaujatia
územia na  verejnom  priestranstve  do  doby,  kedy  vykonávateľ  rozkopávky  a
zaujatia územia na verejnom priestranstve chybu alebo poruch odstránil a vlastník
alebo  správca  verejného  priestranstva  verejné  priestranstvo  po  rozkopávke  a
zaujatí územia na verejnom priestranstve opätovne prevzal do užívania.

§ 10

Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia
hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci  Miestneho
úradu Bratislava-Dúbravka.

§ 11

Sankcie

(1) Právnickej osobe,  ktorá poruší toto nariadenie,  môže starosta uložiť  pokutu do
výšky 6.638,78 EUR16).

(2) Pokutu možno uložiť do 3 mesiacov od dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto

sa  porušenia  dopustil,  najneskôr  však  do  jedného  roka  od  spáchania  konania

opodstatňujúceho uloženie pokuty.

(3) Uložená pokuta je príjmom mestskej časti.
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(4) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopustí sa priestupku proti poriadku

v správe  a možno  jej  uložiť  pokutu  do  33,-  EUR,  v blokovom konaní  možno

uložiť pokutu do 33,- EUR17).

§ 12

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Ustanovenia tohto nariadenia platia  aj  pre konania neskončené pred začiatkom

jeho účinnosti.

(2) Týmto  nariadením  nie  sú  dotknuté  povinnosti  právnických  a fyzických  osôb

a ukladanie pokút podľa osobitých predpisov 16).

§ 13

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.mája 2012.

  Ing. Ján Sandtner, v. r.

           starosta 
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______________________________

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

(ďalej len „cestný zákon“)

Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

v znení neskorších predpisov

2) Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

3) § 1 ods. 4 cestného zákona 

§ 8 vyhlášky  č.  35/1984 Zb.,  ktorou sa vykonáva zákon o pozemných  komunikáciách  (cestný

zákon) v znení neskorších predpisov

4) § 8 cestného zákona

§  11  ods.  1  písm.  g)  vyhlášky  č.  35/1984  Zb.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon  o pozemných

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

5) § 55 a § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

v znení neskorších predpisov

6) § 3d ods. 4 písm. b) cestného zákona

7) § 7 cestného zákona

§ 10 vyhlášky č.  35/1984 Zb.,  ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný

zákon) v znení neskorších predpisov

8) § 3 ods. 2 a 6 cestného zákona  

§  12  ods.  4  zákona Slovenskej  národnej  rady  č.  377/1990  Zb.  o   hlavnom meste  Slovenskej

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

9) § 3 ods. 2 a 6 cestného zákona

čl.  56 ods.  1 písm. b)  a položka 30 prílohy č.  1  Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky

Bratislavy v znení neskorších dodatkov

§ 17  ods.  3  zákona Slovenskej  národnej  rady  č.  377/1990  Zb.  o   hlavnom meste  Slovenskej

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

10) § 3 ods. 2 a 6 cestného zákona 

11) § 20 ods. 3, 4 a 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách

(cestný zákon)  v znení neskorších predpisov

12) Zákon  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  č.  145/1995  Z.z.  o správnych  poplatkoch  v znení

neskorších predpisov

13) § 8 ods. 9 cestného zákona

14) Všeobecne  záväzné  nariadenie  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.  1/1995

o digitálnej technickej mape Bratislavy

15) Všeobecne  záväzné  nariadenie  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.  4/1995

o nakladaní s komunálnym odpadom na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

16) § 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o  hlavnom meste Slovenskej republiky 

       Bratislave v znení neskorších predpisov

17) § 46 a § 84 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov

18) § 8 ods. 9 cestného zákona 

19) § 79 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
20) napr. Všeobecne závazné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2008 o dodržiavaní 

čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
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