Mesto Krásno nad Kysucou podľa §6 a §11, ods. 4 písmena g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov a Vyhláškou FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách, v súlade so zákonom č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke a v zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Krásno nad Kysucou
O POUŽÍVANÍ MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Čl. I
Všeobecné ustanovenia
1.Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje niektoré podmienky užívania
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v správe a vo vlastníctve Mesta Krásno nad
Kysucou (ďalej len mesto)
2. Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané miestne komunikácie, ulice a
parkoviská v správe a vo vlastníctve mesta, verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a
sú zaradené do siete miestnych pozemných komunikácií.
3. Verejné priestranstvá sú všetky verejnosti prístupné pozemky, komunikácie, ulice, cesty,
chodníky, schody, námestia, parkoviská a verejná zeleň v správe a vo vlastníctve mesta.
4. Vozidlom sa rozumie motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a zvláštne motorové vozidlo (§ 2
zákona č. 8/2009 Z.z.), ďalej prípojné vozidlo (obytný, nákladný a iný príves, náves), ktoré spolu s
vozidlom môže tvoriť jazdnú súpravu.
5. Užívaním ciest a verejných priestranstiev sa podľa tohto nariadenia rozumie obvyklý spôsob
užívania ciest a verejných priestranstiev, ak to nevylučujú osobitné predpisy, najmä státie,
odťahovanie vozidiel a odstraňovanie prekážok. Premávku na pozemných komunikáciách
upravujú osobitné predpisy.
6. Na užívanie ciest a miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely,
než na ktoré sú určené, je potrebné povolenie cestného správneho orgánu. Povolenie sa udeľuje
v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách.
7. Za prekážku cestnej premávky sa považuje všetko, čo može ohrozit' bezpečnost' alebo
plynulost' cestnej premávky, najmä stavebný materiál alebo iné predmety, prípadne aj vozidlo
ponechané na ceste a technické chyby v zjazdnosti cesty.
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Čl. II
Pôsobnosti mesta
1. Mesto Krásno nad Kysucou vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií
a účelových komunikácií ako prenesený výkon štátnej správy .
2. Mesto určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, opravných
zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská.
3. Mesto prejednáva priestupky podľa § 22 č. zákona 135/1961 Zb. na úseku miestnych
komunikácií a účelových komunikácií..
4. Mesto vykonáva na miestnych komunikáciách a účelových komunikácií pôsobnosť
špeciálneho stavebného úradu ako prenesený výkon štátnej správy.
Čl. III
Státie a parkovanie vozidiel
1. Vodič smie zastaviť a stáť:
a) na ceste, ak to nevylučuje § 23 alebo § 60 zákona č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných
komunikáciách,
b) na verejnom priestranstve na základe vydaného povolenia podl'a Čl III tohto VZN.
2. Svojvoľné zabezpečovanie verejných priestranstiev parkovísk alebo parkovacích
miest technickými prostriedkami (napr. oplotenie, protiparkovacie prvky a pod.) je bez
súhlasu mesta zakázané.
3. Ponechávanie, odstavovanie a dlhodobé státie (parkovanie) vrakov a vozidiel, ktorých vzhl'ad
je zjavne neestetický a vozidiel, ktorých technický stav zjavne nezodpovedá ustanoveniu § 51
zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidel v premávke na pozemných
komunikáciach, na verejných priestranstvách, vrátane parkovísk, zakázané a bude považované
za nedovolené užívanie verejného priestranstva. Uvedené bude mesto riešiť aj v zmysle zákona
č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších prdpisov.
4. Všetky fyzické a právnické osoby, vykonávajúce opravy, údržbu, umývanie a obchod s
vozidlami akéhokoľvek druhu, sú povinné zabezpečit' parkovanie a státie týchto vozidiel vo
vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch.
5. Mesto po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy može podľa svojich možností prenajať
verejné priestranstvo na parkovanie a státie všetkých druhov vozidiel (vyhradené parkovacie
miesta) za podmienok, určených týmto nariadením a nariadením o miestnych poplatkoch.
Povolenie alebo nájomná zmluva bude uzatvorená výlučne písomnou formou.
Čl. IV
Užívanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
1. Nákladné automobily /NI, N2, N3/, autobusy /M2, M3/, prípojné vozidlá nad 0,75 T
/O2, O3, O4/, poľnohospodárske a lesné kolesové traktory, pojazdné pracovné stroje /kategórie
určuje zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidel v premávke na pozemných
komunikáciach/, nahlásia na mestský úrad používanie ciest, ak toto presahuje l MTH /deň,
alebo ak nie je ich činnosť špecifikovaná vo vydanom stavebnom povolení /ak zabezpečuje
právnická osoba alebo fyzická osoba stavbu/ v k. ú. mesta.
2. Na používanie ciest automobilmi podľa ods. l vydáva mesto povolenie.
3. Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok v zmysle VZN mesto.

2

4. Riadne užívať miestne komunikácie a verejné priestranstvá na území mesta môžu len vozidlá,
ktoré nie sú vyradené z cestnej premávky.
5. Vozidlá, ktoré tvoria prekážku cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, vyplývajúceho z
miestnej úpravy cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z.z.), vraky vozidiel a vozidlá, ktorých
státie, parkovanie a vjazd je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa považujú za vozidlá,
ktoré neoprávnene užívajú verejné priestranstvo. Mesto rieši uvedené v zmysle zákona č.
223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. To, či vozidlo neoprávnene užíva verejné priestranstvo, posudzuje poverený pracovník mesta s
prihliadnutím na ustanovenia tohto nariadenia a ostatných platných právnych noriem alebo
mestský stavebný úrad v meste.
7. Vozidlá, neoprávnene užívajúce verejné priestranstvo, môžu byť odtiahnuté na
náklady prevádzkovateľa, ak je známy. V prípade, ak mestu nie je známy majitel'
takéhoto vozidla, bude postupovat' v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
8. Odtiahnuté vozidlo bude umiestnené na miesto pre tento účel zriadené, ak ho mesto má
zriadené alebo na iné vhodné miesto, alebo bude mesto postupovat' v súlade so zákonom č.
223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
9. Vozidlo sa vydá prevádzkovateľovi alebo inej oprávnenej osobe za podmienky, že preukáže
svoju totožnosť, predloží predpísané doklady na vedenie a prevádzku motorového vozidla. Pred
vydaním vozidla môže subjekt, oprávnený na jeho odtiahnutie, požadovať predloženie
potvrdenia o zaplatení pokuty za porušenie VZN v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov a zaplatenie poplatku za odtiahnutie.
10. Ak sa prevádzkovateľ alebo vodič dostaví na miesto, z ktorého je vozidlo odťahované v čase:
a) keď práce spojené s odťahovaním vozidla neboli započaté, vydá sa mu vozidlo po zistení
jeho totožnosti a oboznámení s povinnosťou uhradit' pokutu za porušenie VZN a prípadne
náklady spojené s doteraz vykonanými úkonmi odťahovej služby,
b) keď vozidlo už bolo naložené na odťahové zariadenie alebo sa práce započali, dopraví sa na
najbližšie parkovisko alebo iné miesto, kde nemôže prekážat' cestnej premávke a tam sa
vydá vodičovi po splnení úkonov podľa písm. a/ tohto odstavca.
10. Vozidlo podl'a bodu 7. Čl. IV tohto VZN zabezpečí po dobu trvania 30 dní.
Čl. V
Zvláštne užívanie miestnych komunikácií
1. Na užívanie miestnych komunikácií v meste iným než obvyklým spôsobom alebo na účely iné
než na ktoré sú určené (ďalej len zvláštne užívanie) je potrebné povolenie mesta ako cestného
orgánu s výnimkou prípadov uvedených v § 8 ods. 6,7 a 9 zákona 135/1961 Zb. v znení
neskorších predpisov, vydané po dohode s dopravným inšpektorátom v Čadci.
2. Zvláštnym užívaním je najmä (§ 11 vyhláška č. 35/1984 Zb. vznení neskorších predpisov):
a) preprava nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých
hmotnosť alebo rozmery presahujú mieru stanovenú osobitným predpisom,
b) umiestnenie, skladanie a nakladanie materiálu na miestnej komunikácii,
c) hnanie stáda dobytka po miestnej komunikácii,
d) vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla miestna komunikácia poškodiť.
3. O povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií je žiadateľ povinný požiadať mesto
osobitnou žiadosťou
4. Povolenie a zvláštne užívanie miestnych komunikácií podlieha poplatkom.
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Čl. VI
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1. Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná pre potreby umiestnenia vozidla
vyradeného z evidencie alebo odstránenia prekážky, stavebného materiálu, zariadení,
atrakcií alebo skládky na dobu dlhšiu ako 24 hodín, požiadať mesto o vydanie súhlasu na
zabratie miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva.
2. Zabrať miestnu komunikáciu alebo verejné priestranstvo možno len po vydaní povolenia
mesta o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva a po zaplatení
správneho poplatku, ktorý je určený VZN mesta o správnych poplatkách.
3. O zvláštne užívanie miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva v správe mesta je
žiadateľ povinný požiadať mesto osobitnou žiadosťou.

ČL. VII
Rozkopávkové práce
1. Miestne komunikácie alebo verejné priestranstvá v správe mesta je povolené rozkopat' len na
základe príslušného povolenia a po zaplatení správneho poplatku.
2. Povolenie vydáva mesto na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom tlačive mesta
podl'a osobitného predpisu.
3. Ustanovenie odseku l sa nevzťahuje na vlastníka alebo správcu inžinierskej siete, ak je rozkopanie
miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva nevyhnutné z dôvodu poruchy /havárie/ na
inžinierskej sieti uloženej pod povrchom a vzniká nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia.
4. Vlastník alebo správca poškodenej inžinierskej siete je povinný do 12 hodín od zistenia poruchy
oznámit' jej vznik mestu, ktorá dodatočným povolením určí podmienky uvedenia miestnej
komunikácie alebo verejného priestranstva do pôvodného stavu. Vydanie dodatočného
povolenia nepodlieha poplatkovej povinnosti.
5. Rozkopanie miestnych komunikácií a ich pomocných cestných pozemkov, v súvislosti s uložením
inžinierskych sietí, v prípadoch novej výstavby mestských objektov alebo pri ucelenej prestavbe
existujúcej zástavby, sa vykonáva podl'a osobitných predpisov.

Čl. VIII
Pripájanie pozemných komunikácií
1. O pripájaní na miestne a účelové pozemné komunikácie a o povolení na zriadenie vjazdu z
miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, ich úpravách alebo zrušení, rozhoduje s
ohľadom na ochranu miestnych pozemných komunikácií a na bezpečnost' cestnej premávky
mesto.
2. Za vydanie rozhodnutia alebo povolenia sa vyberá správny poplatok.
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Čl. IX
Poplatky
1. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií pri preprave ťažkých alebo rozmerných
predmetov a na používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru
ustanovenú osobitným predpisom, dopravca zaplatí podľa položky 80 zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatok vo výške
a) presahujúce rozmery : prípustná šírka vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0 .......................................................16,50 €
od 300,1 do 350,0…………………..……..26,50€
od 350,1 do 400,0…………………………33,00€
od 400,1 do 500,0…………………………66,00€
a za každých ďalších aj začatých 10cm…..15,50€
presahujúce rozmery: prípustná výška vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0…………………………………….16,50€
od 400,1 do 450,0 …………………………33,00€
od 450,1 do 500,0………………………….99,00€
a za každých ďalších aj začatých 10cm…...16,50€
presahujúce rozmery: prípustná celková dĺžka vrátane nákladu , ak celková dĺžka jednotlivého
vozidla alebo jazdnej úpravy (vyjadrené v m) je
do 12…………………………………………16,50€
od 12,01 do 22,00…………………………...99,00€
nad 22,01…………………………………...165,00€
a za ďalších aj začatých 5,0m………………..49,5€
b) nadmerná preprava: prípustná celková hmotnost vrátane nákladu , ak celková hmotnost
vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,00………………………………………99,00€
od 20,01 do 30,00…………………………..165,00€
od 30,01 do 50,00…………………………..265,50€
a za každých ďalších aj začatých 10t……....66,00€
prípustná hmotnost na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,
o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjádřené v %) je
od 3,01 do 5,00………………………………82,50€
od 5,01 do 10,00……………………………132,50€
od 10,01 do 15,00………………………….232,00€
od 15,01 do 20,00………………………….331,50€
a za každých aj začatých 5%.......................165,00€
Oslobodenie: od poplatku podia tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu
poľnohospodárskych strojov v svislosti so žatevnými a zberovými prácami.

2. a) Za povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií podľa §11 ods. 1 písm. b) až g)
vyhl. č 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov, za každú jednotlivú prepravnú trasu
a prepravný zámer, dopravca zaplatí podľa položky 82 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatok vo výške 99,00€.
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b) Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť a prípadne odpustiť poplatok podľa
povahy zvláštneho užívania v závislosti od rozsahu, doby zvláštneho užívania komunikácie
a jej možného poškodenia, alebo môže správny poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
3. Za povolenie vydané v zmysle § 11, ods. 1 písm. g) vyhlášky 35/1984 Zb. sa určujú správne
poplatky za zriaďovanie podzemných vedení každého druhu a ich plánovanú údržbu podľa
týchto zásad:
a) Povolenie vydané pre fyzickú osobu:
aa) Za rozkopávku chodníka, obratiska, pomocného cestného pozemku ……….............16,00€
ba) Pretláčanie pod MK………………………………………………………………....16,00€
ca) Za rozkopávku krajnice……………………………………………………………..33,00€
da) Priečny prekop MK………………………………………………………………….66,00€
b) Povolenie vydané pre právnickú osobu:
ab) Za rozkopávku chodníka, obratiska, pomocného cestného pozemku .........................33,00€
bb) Pretláčanie pod MK………………………………………………………………..33,00€
cb) Za rozkopávku krajnice…………………………………………………………….66,00€
db) Priečny prekop MK…………………………………………………………………99,00€
c) Celková suma správneho poplatku stanovená v bodoch a) až b) nesmie prekročiť sumu
414,00€
d) Pri rozkopávke chodníka, obratiska alebo miestnej komunikácie, ktorá si vyžiada spätnú
povrchovú úpravu sa vyberie záloha 16,00€ /m2 poškodeného povrchu.
4. Opravy havárií jestvujúcich inžinierskych sietí uložených v komunikáciách nepodliehajú
správnemu poplatku.
5.

Za vydanie povolenia uzávierky, prípadne obchádzky miestnej komunikácie podľa položky 83
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vyrúbi
poplatok vo výške 66,00€

6.

Za vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu podľa
položky 84 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa
vyrúbi poplatok vo výške 33,00€.

7.

Za vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie
podľa položky 85 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov sa vyrúbi poplatok vo výške 99,00€.

8.

Za vydanie povolenia na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
podľa položky 85 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov sa vyrúbi poplatok vo výške 16,50€
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Čl. X
Kontrola dodržiavania VZN
1. Kontrolu dodržiavania dopravných predpisov a dopravného poriadku na území mesta Krásno
nad Kysucou vykonávajú v rámci zákonných kompetencií orgány PZ SR a príslušníci Mestskej
polície
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú
a) poverení pracovníci Metského úradu v Krásne nad Kysucou
b) poslanci Mestského zastupitelstva v Krásne nad Kysucou.
c) Príslušníci Mestskej polície
Čl. XI
Sankcie
1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže primátor mesta uložit' pokutu
do výšky 6638,00€,- v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN sa dopustí priestupku a može jej byť uložená pokuta v
priestupkovom konaní do 33,00€ (určí mesto 16,00 € - 33,00 €)
3. Pokutu možno uložit' do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa mesto dozvedelo o tom, kto
sa porušenia dopustil, najneskôr však do l roka od vzniku konania opodstatňujúceho
uloženie pokuty.
4. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (§ 15 zákona č.
71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov).
5. Pokuta je príjmom mesta Krásno nad Kysucou.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou dňa
21.12.2010 uznesením č. 178/2010
2. VZN nadobúda účinnosť
3. VZN bolo vyvesené na tabuli Mestského úradu v Krásne nad Kysucou.
4. Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonávať iba písomným návrhom schváleným Mestským
zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou.
5. Toto VZN ruší pôvodné VZN o pozemných komunikáciách.
Vyvesené dňa: 22.12.2010
Zvesené dňa : 06.01.2011

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta
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