
§ 1 
 Základné ustanovenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sever v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) a c) zák. č. 
401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov, v súlade s § 28, ods. 1 zák. č. 
481/1192 Zb.- úplné znenie zákona o obecnom zriadení a uznesením Mestského 
zastupiteľstva mesta Košice č. 147 zo dňa 15. 10. 1992 o zabezpečení prechodu kompetencií 
na úseku cestného hospodárstva z obvodných úradov štátnej správy na obec sa dňa 
02.09.1993 uznieslo na: 
 
Všeobecne záväznom nariadení o povinnostiach pri výkopových prácach uskutočňovaných za 

účelom odstraňovania havárií na podzemných inžinierských sieťach v územnom obvode 
mestskej časti Košice Sever 

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice – Sever 

č. 17 
o povinnostiach pri výkopových prácach za účelom odstránenia havárií na podzemných 

inžinierskych sieťach v komunikáciách a verejnej zeleni 
 
 

§ 2 
Oznamovacia povinnosť správcov inžinierských sietí 

 
      Správcovia podzemných inžinierských sietí (vodovodov, teplovodov, kanalizačných 
a plynovodných sietí, telekomunikačných, elektrických a plynovodných vedení a diaľkových 
káblov), ktorí v súvislosti s odstraňovaním havárií na týchto sieťach začnú s výkopovými 
prácami na plochách verejného priestranstva, t. j. na spevnených plochách miestných  
komunikácií a iných verejných plochách (napr.: námestia trhoviská) a verejnej zelene sú 
povinné do 24 hodín po začatí týchto prác ohlásiť ich uskutočňovanie na miestny úrad 
miestnej časti Košice – Sever, ul. Slovenskej jednoty č. 10, Košice 
 
 

§ 3 
Spôsob a náležitosti oznamovacej povinnosti 

 
      Oznamovaciu povinnosť je možné vykonať písomne s osobným doručením na Miestny 
úrad mestskej časti Košice – Sever, ul. Slovenskej jednoty č. 10, Košice, č. dverí 2 alebo 10 
alebo faxom na č. 356 60. Pri osobnom doručení musí byť prevzatie oznámenia potvrdené na 
jeho kópii miestnym úradom. 
      V oznámení príslušný správca inžinierskych sietí uvedie: 

1. Miesto prekopávky (ulicu a popisné číslo budovy alebo iný orientačný bod v blízkosti 
ktorých je prekopávka). 

2. Čas začatia výkopových prác (dátum a hodinu). 
3. Druh inžinierskych sietí. 
4. Adresu správcu inžinierských sietí. V prípade, že realizáciu výkopových prác 

uskutočňuje iný subjekt, aj adresu realizátora týchto prác. 
5. Predpokladaný dátum uvedenia verejného priestranstvá do pôvodného stavu. 

      K oznámeniu príslušný správca inžinierskych sietí pripojí situáciu miesta, kde sa začali 
výkopové práce, s vyznačením rozsahu zaujatej plochy v mierke 1:1000 alebo 1:500. 



 
 

§4 
Vykonávanie výkopových prác na miestných komunikáciách  

 
      Pri výkopových prácach a pozemných komunikáciách a spevnených verejných 
priestranstvách je správca inžinierskych sieti povinný: 

1. zabezpečiť odvoz všetkého výkopového materiálu bez vytvárania medziskládok na 
komunikáciách, 

2. nepoužívať inú plochu verejného priestranstva než je vyznačená v situácii podľa § 3 
tohto  VZN, 

3. zásyp uskutočniť takým materiálom, resp. technológiou, ktoré vylúčia pokles povrchu 
komunikácie po jeho povrchovej úprave (napr. drvený štrk), 

4. pri znečistení povrchu komunikácii bez prieťahov zabezpečiť ich očistenie, 
5. zaujatú plochu pre výkopové práce a jej okolie dať do pôvodného stavu v termíne 

stanovenom VZN mesta Košice č. 13/93  (čl. 5, ods. 6 a 7 cit. VZN) 
 
 

§ 5 
Vykonávanie výkopových prác v zeleni 

 
      Pri výkopových v zeleni je správca inžinierskych sieti povinný: 

1. nepoužívať inú plochu verejného priestranstva než je vyznačená v situácií podľa § 3 
tohoto VZN, 

2. zásyp uskutočniť tak, aby nedošlo k poklesu povrchu po zatrávnení, 
3. zaujatú plochu pre výkopové práce a jej okolie dať do pôvodného stavu v termíne 

stanovenom príslušným rozhodnutím MČ  Košice – Sever o dodatočnom povolení 
zvláštneho užívania zelene v zmysle Nariadenia mesta Košice č. 1, článok 6, ods. 6 b. 

 
 

§ 6 
Sankcie 

 
1. Nedodržanie ustanovení tohoto VZN sa postihuje ako priestupok podľa zákona 

o priestupkoch č. 372/90 Zb. v znení zák. 524/90 Zb. 
2. Právnickým osobám, ktoré porušia ustanovenie tohoto všeobecne záväzného 

nariadenia môže starosta mestskej časti Košice – Sever uložiť pokutu do výšky 
200.000,- Sk v zmysle § 23, ods. 2  Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice. 

 
 

§ 7  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Nariadenia mesta 

Košice č. 1/1991 „O zakladaní, údržbe a ochrane zelene“ schválené na 13. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva Košice dňa 19. 12. 1991 a Všeobecne záväzne nariadenie 
mesta Košice č. 13/1993 „O vydávaní a povolení na zvláštne užívanie komunikácii 
a s tým súvisiacimi výkopovými prácami na cestách I., II., III. triedy a na miestných 
komunikáciách na území mesta Košice“ schválenom na 20 zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach dňa 26. 02. 1993. 



2. Na miestnych komunikáciách, na ktorých je v zmysle zákona č. 295/1992 Zb. 
a uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 147, cestným správnym orgánom mestská 
časť Košice – Sever, oznamovacia povinnosť podľa tohoto všeobecne záväzného 
nariadenia nahradzuje povinnosť vyplývajúcu z článku č. 4, ods. 1c Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Košice č. 13/1993 

3. Oznamovacia povinnosť podľa tohoto všeobecne záväzného nariadenia nahradzuje 
povinnosť podľa článku č. 6 bodu 6b Nariadenia mesta Košice č. 1/1991. 

 
 
 
 
 
 
 
Schválené MZ Košice – Sever dňa 02.09.1993 
      účinné dňa 18.09.19 
 
 
         Ing. Marián Dittrich 
          starosta 
              mestskej časti Košice - Sever 
 


