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  DODATOK č. 1 
 

ktorým sa mení   PRÍLOHA  č.  1  k VZN č.  01/2011 
o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

 
Sadzobník správnych poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení v miestnych  

komunikáciách, cestách a na verejných priestranstvách 
 
 
Zákonom č. 286/2012 s účinnosťou od 1.10.2012 sa menil a dopĺňal zákon č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch . 
 
Novelou zákona sa menili položky 82, 83 a 84 týkajúce sa miestnych komunikácií a účelových 
komunikácií: 
Položka č. 82c)  
Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií  .................................... 80 €  
Položka č.83e) 
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a  miestnych komunikácií... 70 €  
Položka  č. 83f)  
Povolenie  o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III., triedy a miestnych 
komunikácií ..................................................................................................................... 40 €  
Položka č. 84b)  
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu....................... 40 €. 
 
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch v položke 82c)  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.  
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch v položke 84b) znížiť, prípadne odpustiť poplatok 
podľa týchto položiek. 
 
V zmysle vyššie uvedeného stanovuje Mesto Rajec nasledovné výšky správnych poplatkov: 

 Položka 82c) 
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 3 dní ....................................................................................10 € 
b)  nad 3 dni .............................................................................................20 € 

2. Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) 
a) na dobu do 3 dní ...................................................................................15 € 
b) nad 3 dní..............................................................................................30 € 
 

II. Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií  vydávané pre právnickú 
a fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie 

1. Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku 
a) na dobu do 3 dní......................................................................................30 € 
b) nad 3 dni .................................................................................................60 € 

2. Za rozkopávku miestnej komunikácie (aj pretláčanie).....................................80€ 
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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 ........ 70 € 
 
Položka 83f) 
Povolenie  o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III., triedy a miestnych 
komunikácií ........................................................................................................................... 40 € 
 
Samostatne sa upravuje  položka 84b) 
 
Položka 84b) 
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu  ......................... 40 €. 
 
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto 
položiek.  
 
 
 
Ostatné ustanovenia VZN č. 01/2011 vrátane prílohy č. 2 a prílohy č. 3 sa menenia. 
 
Dodatok č. 1 bol schválený na zasadnutí MZ v Rajci dňa 13.12.2012 pod č. uznesenia 130/2012. 
Dňom účinnosti dodatku č. 1 sa ruší doteraz platná príloha č. 1 Sadzobníka správnych poplatkov. 
Dodatok č. 1  nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa zverejnenie na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 

 
 
Ing. Ján Rybárik. v.r. 
Primátor mesta 

 
 
 
 
Zverejnenie dodatku č. 1 po schválení v MZ: 
Úradná tabuľa: Od 18.12.2012  do 7.1.2013 
Webová stránka mesta: od  18.12.2012   do 7.1.2013 

 

 

 

 

 
 


