
  

 

 

 

ZÁPISNICA 

z 13. zasadnutia komisie pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC 

a medzinárodnú spoluprácu konané dňa 12. 04. 2014 

 

Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Ing. Anton Kušnír Predseda komisie  

2. Ing. Andrej Lipka Člen komisie  

3. Mgr. Ivana Schmidtová Člen komisie   

 

Program komisie: 

 

 

1. bod: Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 01/2014 - o zvláštnom užívaní 

ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. 

 

 Legislatívna komisia predkladá Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 01/2014 

- o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Legislatívna 

komisia odporúča zastupiteľstvu schváliť predložené VZN. 

 

 

2. bod: Prevádzkový poriadok športového centra obce Alekšince. 

 

 

Legislatívna komisia odporúča zastupiteľstvu schváliť Prevádzkový poriadok 

športového centra obce Alekšince. 

 

 

 

 

 

Ing. Anton Kušnír 

predseda komisi 

 

 

 

Prílohy: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 01/2014 - o zvláštnom užívaní ciest, 

miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

2. Prevádzkový poriadok športového centra obce Alekšince 

 



  

 

 

 

NÁVRH 

 

Obec ALEKŠINCE 

 

 
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince 

č. 01/2014 

 

o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií 

 a verejných priestranstiev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené  : 02. 04.2014 

Schválené : 25. 04.2014  

Účinnosť  :    14. 05. 2014 



  

 

 

 

Obec Alekšince podľa § 6 zákona č. 369/1996 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, ďalej podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 372/90 Z.b. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto: 

všeobecne záväznom nariadení 

 

§ 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Alekšince o užívaní ciest, miestnych komunikácií a 

verejných priestranstiev, upravuje práva a povinnosti orgánov obce, orgánov obecného 

zastupiteľstva, fyzických a právnických osôb pri zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev. 

 

§ 2 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Alekšince o zvláštnom užívaní ciest, miestnych 

komunikácií a verejných priestranstiev, podrobnejšie upravuje vzťahy stavieb, prác a úprav, ktoré 

akokoľvek narúšajú povrch alebo prevádzku na miestnych komunikáciách, verejných 

priestranstvách a ich súčastiach ako aj stavby a úpravy pod ich povrchom (ďalej len výkopové 

práce) môžu byť na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách na území Obce 

Alekšince vykonávané len so súhlasom obce. 

2. Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa pod miestnou komunikáciou rozumejú 

všeobecne prístupné a užívané miestne komunikácie, chodníky a priestranstvá, ktoré slúžia 

miestnej doprave. 

3. Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa verejným priestranstvom rozumejú všetky 

miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu, predovšetkým verejná zeleň, medzidomové 

priestranstvá, športové a oddychové priestory. 

 

§ 3 

Vydanie povolenia 

 

1. Plánované výkopové práce možno vykonať len na základe povolenia na zvláštne užívanie 

alebo rozkopávku miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci Alekšince, ktoré 

vydáva Obecný úrad Alekšince. 

2. Žiadosť na zvláštne užívanie alebo povolenie na výkopové práce predkladá žiadateľ (investor) 

minimálne 1 týždeň pred zahájením prác. 

3. Pri haváriách a poruchách inžinierskych sietí môže správca podzemných vedení začať 

s výkopovými prácami s cieľom odstrániť haváriu aj bez povolenia. Je však povinný oznámiť 

haváriu obci Alekšince a písomnú žiadosť o povolenie - súhlas na výkopové práce predložiť 

dodatočne, najneskôr do 48 hodín od začatia prác. 

4. Povolenie na zvláštne užívanie a na výkopové práce podlieha správnemu poplatku podľa 

sadzobníka poplatkov v prílohe č.1. 

 



  

 

 

 

§ 4 

Postup v konaní 

 

1. K žiadosti o vydanie povolenia na zvláštne užívanie alebo výkopové práce je potrebné 

predložiť: 

a) situáciu predmetnej rozkopávky, resp. zvláštneho užívania, 

b) časový a vecný harmonogram prác, 

c) stavebné povolenie alebo súhlas obce k vykonaniu stavebných prác, 

d) vyjadrenie správcov podzemných vedení, súpis správcov podzemných vedení  

tvorí prílohu č.2 tohtoVZN, 

e) projektovú dokumentáciu (pri rekonštrukčných prácach), 

f) súhlas na výrub drevín a kríkov (pokiaľ je výrub nevyhnutný) od Obecného úradu Alekšince. 

2. Žiadateľ povolenia je povinný rešpektovať písomné stanoviská správcov podzemných vedení 

a znášať prípadné škody vyplývajúce z nedodržania podmienok uvedených v stanovisku v 

prípade, ak zmluva medzi žiadateľom (investorom) a dodávateľom to neupravuje inak. 

3. Žiadateľovi bude vydaný súhlas na výkopové práce až po predložení dokladu o úhrade 

správneho poplatku podľa sadzobníka. 

4. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady uviesť miesto, kde prebiehali výkopové práce do 

pôvodného stavu. 

5. Výkopové práce sa nepovoľujú v období zimnej údržby miestnych komunikácií. Starosta obce 

môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku. 

6. Tlačivo žiadosti je súčasťou tohto VZN ako príloha č.2. 

 

§ 5 

Technické podmienky 

 

1. Okrem havarijných stavov možno výkopové práce začať len ak sú splnené a zabezpečené 

podmienky ustanovené v rozhodnutí. Žiadateľ je pri výkopových prácach povinný: 

a) stromy, pouličné stĺpy, fasády domov je potrebné ochrániť pred poškodením, 

b) rozkopaný úsek výrazne vyznačiť dopravným značením, 

c) trasu výkopu prejednať so správcami inžinierskych sietí, 

d) miesto výkopu miestnej komunikácie alebo chodníka zapíliť do pravidelného geometrického 

tvaru, 

e) výkop zabezpečiť zábradlím, 

f) zeminu a stavebnú suť z výkopu odviesť, nesmie byť uložená na korune cestného telesa a 

nesmie sa deponovať na miestnej komunikácii ani chodníku, 

g) výkop spätne zasypať, a je potrebné priebežne strojne zhutňovať na minimálnu mieru 

zhutnenia 95% Procter Standart, 

h) pri znečistení povrchu komunikácií bez prieťahov zabezpečiť ich očistenie, 

ch) v prípade pretláčania žiadateľ ručí za neporušenosť vozovky v mieste pretláčania a 

zodpovedá za všetky spôsobené škody, 

i) ukončenie prác odsúhlasiť písomne alebo ústne so starostom obce, 

j) po uplynutí lehoty stanovenej v rozhodnutí je potrebné požiadať o nové rozhodnutie, 

k) technické podmienky spätnej úpravy určí obec Alekšince v rozhodnutí, 

l) žiadateľ zodpovedá za kvalitu opravy výkopu po dobu 5 rokov. V prípade nekvalitne 

vykonanej opravy rozkopávky, je povinný na vlastné náklady odstrániť závady, 



  

 

 

 

m) po ukončení prác zabezpečiť spätnú úpravu terénu aj so zatrávnením a nahradiť poškodené 

a vyrúbané kríky, 

n) Obec Alekšince uprednostňuje bezvýkopové metódy /pretláčanie/ a môže nariadiť tieto úpravy 

vykonať. 

 

§ 6 

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia 

 

1. Dozor nad zachovaním stanovených podmienok povolenia (dodržanie vecného a časového 

harmonogramu a technických podmienok) vykonáva Obecný úrad Alekšince. 

2. Každý občan obce môže upozorniť a oznámiť porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia 

na Obecnom úrade Alekšince. 

3. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú orgány 

obecného zastupiteľstva a Obecný úrad Alekšince. 

4. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohoto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom 

v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Neoddeliteľnou súčasťou VZN sú prílohy č . 1 - sadzobník poplatkov za zriaďovanie 

podzemných vedení v miestnych komunikáciách, cestách a na verejných priestranstvách a č. 2 - 

formulár žiadosti o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácií. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 25. 04. 2014 

uznesením č. 393/2014- mim.OZ a nadobúda účinnosť 14. 05. 2014. 

 

 

 

                                                                                               

Igor Miškolci 

                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2014 

o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

 

SADZOBNÍK POPLATKOV ZA ZRIAĎOVANIE PODZEMNÝCH VEDENÍ V 

MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH, CESTÁCH A NA VEREJNÝCH 

PRIESTRANSTVÁCH 

 

Zákon č. 145/1995 Zb. stanovuje v položke č. 82  písm. c) správny poplatok za „Povolenie na 

zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií" vo výške 80,00 € a v položke č. 83 písm. e) za 



  

 

 

 

„Povolenie uzávierky miestnych komunikácií" vo výške 70.- €, v položke č. 84 písm. b) 

„Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu" vo výške 40.-€. 

 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto 

položiek. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže 

správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok. V zmysle vyššie uvedeného stanovuje Obec 

Alekšince nasledovné výšky správnych poplatkov: 

 

I.) Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre  

„fyzickú osobu -občan" 

 

1.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku 

a) na dobu do 5 dní .............................................................................................................. 10 € b) 

nad 5 dni .......................................................................................................................... 20 €  

 

2.) Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) 

a) na dobu do 5 dní .............................................................................................................. 10 € 

b) nad 5 dní .......................................................................................................................... 20 € 

 

Pri potrebe riešiť uzávierku čiastočne sa k sadzbám uvedených pod bodom 2 pripočíta suma vo 

výške 10 €, a pre uzávierku úplnú sa pripočíta 15 €. 

 

II.) Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre „právnickú 

osobu" ( firmy, s .r.o., a.s., podniky) a „fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie" 

 

1.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska 

a) na dobu do 5 dní ...............................................................................................................20 € 

b) nad 5 dni ...........................................................................................................................40 € 

 

2.) Za rozkopávku miestnej komunikácie (aj pretláčanie) ....................................................50 € 

 

Pri potrebe riešiť uzávierku miestnej komunikácie čiastočne sa k sadzbám uvedených pod bodom 

2 pripočítava suma vo výške 15 €, a pre uzávierku úplnú sa pripočíta 30 €. 

III.) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu pre občanov 

............................................................................................................... vo výške 33.-€ 

 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto 

položiek. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže 

správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok. 

Samostatne sa upravuje položka 83, ktorá sa rozdeľuje na: 

 

Položka 83e) 

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ........ 40 € 

 

Položka 83f) 

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III., triedy a miestnych 



  

 

 

 

komunikácií ..........................................................................................................................20 € 

 

Samostatne sa upravuje položka 84b) 

 

Položka 84b) 

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ......................... 20 €. 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto 

položiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2014 

o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

 

Žiadateľ:  Meno: ................................................................................ 

  Ulica: ......................................................................... č.d: 

  Obec: ................................................................................. 

 

 

     Obec Alekšince 

     Školská 389 

     951 22 Alekšince 

 

VEC: Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle § 8 zákona č. 

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

 

V rámci * - výstavby, opravy, rekonštrukcie, modernizácie 

objektu na  

ulici:.......................................................................................................................................... 

 

je potrebné realizovať prípojku, odstrániť havarijný stav*.................................................... 

 

ktorá má byť vedená podľa priloženej situácie*    - popod miestnu komunikáciu 

   - popod chodník 

           - popod verejnú zeleň 

    - iné .............................. 

 

Zásah do komunikácie bude vykonaný*             - pretláčaním 

      - výkopovými prácami (rozkopaním) 

 

Výkopové práce budú vykonané v termíne od .......................................... do ............................ 

 

Uvedenie do pôvodného stavu zabezpečí* 

 

- žiadateľ ..................................................................................................................................... 

 

- firma (názov, adresa, tel. č.) ...................................................................................................... 

 

Za dodržanie podmienok v rozhodnutí je zodpovedný (meno, adresa, tel. číslo):....................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. so 

spracúvaním osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované na 

účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú 



  

 

 

 

uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú 

povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. a že spracované údaje budú 

archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti sú: 

- stavebné povolenie alebo súhlas na drobnú stavbu, 

- situácia trasy výkopu, 

- potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, 

- potvrdenie o zaplatení poplatku za uvedenie výkopu do pôvodného stavu, resp. objednávku od 

dodávateľa zemných prác, 

- vyjadrenia správcov podzemných vedení (adresy správcov viď nižšie) 

- súhlas na výrub drevín a kríkov od Obecného úradu Alekšince (ak je potrebné) 

 

 

V Alekšinciach dňa ...................   Podpis žiadateľa .................................................... 

 

* nehodiace sa prečiarknite 

 

 

Správcami podzemných vedení v Alekšinciach ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohoto 

VZN sú: 

 

a) vodovodné vedenia - Ekostaving - Vyskoč Jozef Ing., Dolnozoborská 17/16, 949 01 Nitra 

(0377769511) 

b) elektrické vedenia - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

(037/7763276) 

c) miestne telefónne vedenia - Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

(0903722608) 

d) plynové vedenia - SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava (0905223121) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

ŠPORTOVÉHO CENTRA 

 

 

Obec ALEKŠINCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Alekšinciach, dňa 22. apríla 2014.  



  

 

 

 

1. ÚČEL  

 

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických 

osôb zdržujúcich sa v objekte športového centra aj s povinnosťami obce Alekšince, ktorá je 

vlastníkom  budovy. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce 

prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno –vzdelávaciu činnosť 

zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť.  

 

 

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI  

 

Vlastník zariadenia: Obec Alekšince 

IČO: 00307726  

Starosta: Igor Miškolci – starosta obce  

Správca športového centra : Dušan Kiss, tel. č. : 0905 640 767,  

 
 

3. PREVÁDZKA ŠPORTOVÉHO CENTRA  

 

Pondelok  od 8.00 - 21.00 hod. 

Utorok od 8.00 - 21.00 hod. 

Streda  od 8.00 - 21.00 hod. 

Štvrtok  od 8.00 - 21.00 hod. 

Piatok  od 8.00 - 22.00 hod. 

Sobota  od 9.00 - 22.00 hod. 

Nedeľa  od 9.00 - 22.00 hod. 

 

Možnosť predĺženia prevádzkovej doby sa stanoví na základe dohody oboch strán. 

 

 

4. VYUŽÍVANIE ŠPORTOVÉHO CENTRA 

 

Využívanie športového centra pre športovú resp. rekreačno-športovú činnosť upravuje 

nájomná zmluva medzi prevádzkovateľom a organizáciou resp. fyzickou osobou. Športové 

centrum môže využívať viacero organizácií resp. fyzických osôb s ktorými je podpísaná nájomná 

zmluva, ktorá určuje časový harmonogram využívania športového centra. Časový harmonogram 

bude vyvesený na obecnej tabuli a internetovej stránke www.aleksince.sk.  

 

 

 

 

 

http://www.aleksince.sk/


  

 

 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA 

 

-   menuje správcu športového centra, ktorý bude zabezpečovať a zodpovedať za bežný 

každodenný chod športového centra 

-   zabezpečuje knihu návštev a informačné, oznamovacie a zákazové tabule a značenie    

 

6. POVINNOSTI ŠPORTOVCOV resp. NÁJOMCOV  

 

Pokyny, obmedzenia a zásady týkajúce sa návštevníkov zariadenia: 

 

-   pri zdržiavaní sa v športovom centre je potrebné sa riadiť pravidlami slušného správania, 

prevádzkovým poriadkom športového centra a pokynmi osoby zodpovednej za prenájom, 

-   do športového centra vstupovať len cez vchodové dvere,  

-   návštevníci sú povinní zapisovať do knihy návštev príchod a odchod, 

-   návštevníci sú povinní pri odchode zo športového centra po sebe upratať, pozatvárať okná, 

skontrolovať objekt, pozamykať budovu a vstupnú bránu do objektu, 

-   po naplnení kapacity športového centra záujemcovia počkajú, kým sa uvoľní cvičebné miesto, 

kapacita prevádzky je 12 návštevníkov, 

-   dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,  

-   vstupovať do športového centra len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená na 

športovú činnosť, 

-   vstup je povolený záujemcom starším ako 15 rokov, 

-   športové úkony vykonáva športovec na vlastnú zodpovednosť, vedenie prevádzky nenesie 

zodpovednosť za škody, poranenia, alebo úrazy, ktoré si spôsobili návštevníci vlastnou 

neopatrnosťou, alebo nedodržaním ustanovení prevádzkového poriadku, 

-   za poškodenie majetku obce nesie zodpovednosť nájomca, je povinný uhradiť všetky škody 

alebo straty, ktoré boli ich vinou spôsobené na zariadení, alebo majetku ostatných návštevníkov, 

-   neznečisťovať športové centrum a okolie ,,bufetovým odpadom“ – sklom, papierom, 

plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.,  

-   dodržiavať pravidlá BOZP,  

-   všetci návštevníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy, 

-   počas športovej činnosti je zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako i prísny zákaz fajčenia, 

-   do športového centra je úplne vylúčený vstup osobám opitým, alebo v podnapitom stave, 

taktiež je vylúčený vstup so zvieraťom, 

-   do športového centra nie je povolený vstup osobám postihnutým horúčkou, nákazlivými alebo 

inými chorobami, kožnými chorobami, chorobami srdcovo-cievnymi, alebo epilepsiou, 

-   dodržiavať ďalšie pokyny správcu  

 

 
 



  

 

 

 

7. TECNHICKÉ ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠPORTOVĚHO CENTRA  

 

V športovom centre musia byť viditeľne umiestnené: 

Prevádzkový poriadok športového centra 

Pokyny pre poskytnutie prvej pomoci 

Požiarne smernice 

 

 
 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1. Športové centrum je prevádzkovou jednotkou Obce Alekšince. 

8.2. Pre činnosť prevádzky okrem vlastného prevádzkového poriadku platia všetky všeobecne 

platné a záväzné nariadenia a normy a na nich nadväzujúce vnútorne predpisy a nariadenia. 

8.3. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom xx. xx. 2014 na základe schválenia 

Obecným zastupiteľstvom č. xxx/2014 dňa xx.xx.2014. 

 

 

 

 

 

V Alekšinciach, dňa 22. 04. 2014         Igor Miškolci 

                  starosta obce Alekšince  

 

 




