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Dôvodová správa 
 

k návrhu na zrušenie VZN č. 3/1996 o poplatkoch a pokutách za zvláštne 
užívanie miestnych komunikácií 

 
I. 

Úvodné ustanovenia 
 

Mesto Spišská Nová Ves je v zmysle § 1 ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. SNR o majetku 
obcí v platnom znení je okrem iného vlastníkom: 

• miestnych komunikácií  
• a účelových komunikácií 

 
§ 1 ods. 2 Zákona o majetku obcí: „Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci 
vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo 
vlastníctve obce podľa tohto zákona alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z 
majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo 
vlastnou činnosťou.“ 

 
Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 3 ods. 2 zák. č. 135/1961 o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 
v platnom znení vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a 
účelových komunikácií ako prenesený výkon štátnej správy. Mesto na miestnych 
komunikáciách a na účelových komunikáciách určuje použitie dopravných značiek, 
dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská. 

 
Mesto v rámci preneseného výkonu štátnej správy je správnym orgánom príslušným 

na riešenie priestupkov podľa § 22c cestného zákona na úseku miestnych komunikácií 
účelových komunikácií. 

 
Právomoci zverené Mestu ako cestnému správnemu orgánu vyššie citovanými 

predpismi vykonáva oddelenie výstavby a dopravy MsÚ.  
 
 

II. 
Účel prijatia VZN  

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/1996. VZN (ďalej 

len „VZN“)  v zmysle § 6 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení z dôvodu, že v čase jeho 
prijatia bolo potrebné  podrobne upraviť výber poplatkov a pokút za zvláštne užívanie 
miestnych komunikácií pre podmienky Mesta Spišská Nová Ves. 

 
Podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení: „ Obec môže vo veciach územnej samosprávy 
vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom.“ 
 



 Predmetom právnej úpravy VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 6/1996 je: 
 

• spresnenie podmienok užívania miestnych komunikácií, na ktoré je potrebné vydať 
povolenie Mesta 

• úprava vyberania správnych poplatkov za zvláštne užívanie miestnych komunikácií v 
Meste 

• úprava vyberania poplatkov na zvýšenú údržbu miestnych komunikácií a pokút 
v Meste 

• preberanie a meranie záberu na spoplatnenie zvýšených nákladov na údržbu príslušnej 
komunikácie 

 
Na účely poplatkov a pokút v zmysle čl. III VZN podľa zámerov pri prijímaní VZN mal 
byť zriadený účelový fond Mesta - tzv. Cestný fond, v ktorom by sa zhromažďovali 
príjmy z vybraných poplatkov a pokút (tvoria príjmy rozpočtu Mesta) podľa bodu III ods. 
1 VZN. Z cestného fondu sa mali hradiť stavebné úpravy na uvedenie príslušných 
komunikácií do pôvodného stavu (prekopávky a pod.). 
 
Súčasťou VZN boli Prílohy č. 1 a 2.  
 
Príloha č. 1 VZN obsahuje zoznam možných alternatív spolu s kalkuláciou podľa 
cenových úrovní.  
 
Príloha č. 2 obsahuje Vzor prehlásenia o priznaní záväzku žiadateľa na zvláštne užívanie 
miestnych komunikácii, verejných priestranstiev a chodníkov. 

 
III. 

Zrušenie VZN 
 

 1. Potreba zrušenia citovaného VZN je dôvodná najmä tým, že od svojho schválenia 
Mestským zastupiteľstvom v roku 1996 nebolo uvedené VZN menené, čo spôsobilo jeho 
nesúlad s platnou legislatívou a v súčasnej dobe nereflektuje zákonné požiadavky, na základe 
ktorých by dané VZN vo veciach územnej samosprávy upravovalo problematiku poplatkov 
a pokút na úseku miestnych komunikácií podrobnejšie ako ich je zákonná úprava. 
 
 
 2. VZN nikdy nebolo aplikované v praxi takým spôsobom než aký bol zámer, s akým 
bolo prijímané, t. j. nikdy nebolo „uvedené do života“ a de facto je neúčinné. Vzhľadom 
k tomu, že Cestný fond ako účelový fond Mesta nebol nikdy vytvorený a ani neexistujú 
finančné príjmy, ktoré sa po nadobudnutí účinnosti VZN v zmysle čl. III bodu 2 VZN 
predpokladali (poplatky na zvýšenú údržbu miestnych komunikácií a pokuty). 

Neexistujú „donucovacie páky“ Mesta zaviazať subjekty, ktorým bolo dané povolenie 
na zvláštne užívanie miestnych komunikácii iným než obvyklým spôsobom prispievať do 
„fondu“, nakoľko platenie je založené na báze dobrovoľnosti. Údržba miestnych komunikácií 
sa vykonáva z rozpočtu Mesta.  
 
 
 3. V priebehu doby od prijatia predmetného VZN do súčasnosti boli niekoľkokrát 
novelizované zákony upravujúce danú problematiku – konkrétne ide o tieto: 
 



• Zákon č.135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) –  
novely č.:  

160/1996 Z. z., 58/1997 Z. z., 395/1998 Z. z., 343/1999 Z. z., 388/2000 Z. z., 416/2001 Z. z., 
439/2001 Z. z., 524/2003 Z. z., 534/2003 Z. z., 639/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 93/2005 Z. z., 
479/2005 Z. z., 25/2007 Z. z., 275/2007 Z. z., 664/2007 Z. z., 86/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 70/2009 Z. 
z., 60/2010 Z. z., 144/2010 Z. z.) 
 

• Zákon č.145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 
– novely č.:  

123/1996 Z. z., 224/1996 Z. z., 70/1997 Z. z., 1/1998 Z. z., 232/1999 Z. z., 3/2000 Z. z., 142/2000 Z. 
z., 211/2000 Z. z., 468/2000 Z. z., 553/2001 Z. z., 96/2002 Z. z., 118/2002 Z. z., 215/2002 Z. z., 
237/2002 Z. z., 418/2002 Z. z., 457/2002 Z. z., 465/2002 Z. z., 477/2002 Z. z., 480/2002 Z. z., 
190/2003 Z. z., 217/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 450/2003 Z. z., 469/2003 Z. z., 583/2003 Z. z., 
5/2004 Z. z., 199/2004 Z. z., 204/2004 Z. z., 347/2004 Z. z., 382/2004 Z. z., 434/2004 Z. z., 
533/2004 Z. z., 541/2004 Z. z., 572/2004 Z. z., 578/2004 Z. z., 581/2004 Z. z., 633/2004 Z. z., 
653/2004 Z. z., 656/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 5/2005 Z. z., 8/2005 Z. z., 15/2005 Z. z., 93/2005 Z. 
z., 171/2005 Z. z., 308/2005 Z. z., 331/2005 Z. z., 341/2005 Z. z., 342/2005 Z. z., 468/2005 Z. z., 
473/2005 Z. z., 491/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 558/2005 Z. z., 572/2005 Z. z., 573/2005 Z. z., 
610/2005 Z. z., 14/2006 Z. z., 15/2006 Z. z., 24/2006 Z. z., 117/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., 126/2006 
Z. z., 224/2006 Z. z., 342/2006 Z. z., 672/2006 Z. z., 693/2006 Z. z., 21/2007 Z. z., 43/2007 Z. z., 
95/2007 Z. z., 193/2007 Z. z., 220/2007 Z. z., 279/2007 Z. z., 295/2007 Z. z., 309/2007 Z. z., 
342/2007 Z. z., 343/2007 Z. z., 344/2007 Z. z., 355/2007 Z. z., 358/2007 Z. z., 359/2007 Z. z., 
460/2007 Z. z., 517/2007 Z. z., 537/2007 Z. z., 548/2007 Z. z., 571/2007 Z. z., 577/2007 Z. z., 
647/2007 Z. z., 661/2007 Z. z., 92/2008 Z. z., 112/2008 Z. z., 167/2008 Z. z., 214/2008 Z. z., 
264/2008 Z. z., 405/2008 Z. z., 408/2008 Z. z., 451/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 495/2008 Z. z., 
514/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 45/2009 Z. z., 188/2009 Z. z., 191/2009 Z. z., 274/2009 Z. z., 292/2009 
Z. z., 304/2009 Z. z., 305/2009 Z. z., 307/2009 Z. z., 465/2009 Z. z., 478/2009 Z. z., 513/2009 Z. z., 
568/2009 Z. z., 570/2009 Z. z., 594/2009 Z. z., 67/2010 Z. z., 92/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 
144/2010 Z. z., 514/2010 Z. z., 556/2010 Z. z. 
  

 4. V priebehu doby od prijatia predmetného VZN do súčasnosti došlo k zmenám 
cenových úrovní určovaných Štatistickým úradom SR. Zmeny cenových úrovní nie sú 
premietnuté do VZN, preto Prílohu č. 1 VZN nemožno aplikovať na zoznam alternatív – 
stavebných prác v zmysle VZN. 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
 Vzhľadom na dôvody uvedené v čl. III. navrhujeme predmetné VZN v celosti zrušiť. 
Nová úprava tejto problematiky všeobecným záväzným nariadením nie je potrebná, nakoľko 
zákon ju v dostatočnej miere pokrýva a možno ju bez väčších ťažkostí aplikovať aj na potreby 
Mesta Spišská Nová Ves. 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 21. 3. 2011 
 
Spracovali: Ing. Jozef Gonda, Mgr. Miroslava Chroustová 
 


