
"r VŠEOBECNE ZAVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MICHALOVCE
I č.186/2016

O PROCESE A PODMIENKACH PRI POVOĽOVANí UŽíVANIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V

MESTE MICHALOVCE

Mestské zastupiteľstvo Michalovce podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisova § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schvaľuje uznesením MsZ č. 186/2016 zo

dňa 21.06.2016 toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o procese a podmienkach pri

povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZNU
) upravuje proces a podmienky

povoľovania na osobitné a zvláštne užívanie verejných priestranstiev a miestnych
komunikácií a poplatky pri vydávaní povolení, ktoré nie sú upravené v iných právnych
predpisoch a VZN. Platobné podmienky, ktoré nie sú upravené týmto VZNI upravujú
všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach a miestnych poplatkoch a iných
VZN.

Článok 2
Základné pojmy

2.1. Verejné priestranstvá pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve Mesta Michalovce. Verejným priestranstvom podľa
tohto všeobecne záväzného nariadenia nie sú pozemky, ktoré Mesto Michalovce
prenajalo podľa osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a
pod.)

2.2. Osobitné užívanie verejného priestranstva pre účely tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
občerstvenia, umiestnenie rozoberateľných terás, umiestnenie stavebného zariadenia
pre stavby, práce a úpravy všetkého druhu, vykonávanie tzv. "podvrtávkových,
prekopávkových" prác miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, umiestnenie
skládky stavebných a iných materiálov, umiestnenie predajného a reklamného
zariadenia, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií,
umiestnenie plechových garáží na verejných priestranstvách a trvalé parkovanie vozidla
mimo plateného parkoviska na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

2.3. Miestne komunikácie pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumejú
všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská, chodníky a spevnené plochy vo
vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené
do siete miestnych komunikácií.
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2.4. Zvláštne u!ívanie miestnej komunikácie pre účely tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa rozumie užívanie miestnych komunikácií iným než zvvcajnvm spôsobom,
alebo užívanie na iné účely než na ktoré sú určené a na ktoré je potrebné povolenie
cestného správneho orgánu. Cestný správny orgán v povolení určuje podmienky na
zvláštne užívanie.

2.5. Zvláštne užívanie verejných priestranstiev verejnej zelene pre účely tohto všeobecne
záväzného nariadenia sa rozumie me než osobitné užívanie verejných
priestranstiev- verejnej zelene. Ide o také užívanie, kde dochádza k stavebnému zásahu
na verejnom priestranstve verejnej zeleni (napr. uloženie podzemných sietí, a pod.).

2.6. Výkopové práce a tzv. " podvrtávky a prekopávky" pre účely tohto všeobecne záväzného
nariadenia sú stavebné činnosti fyzických alebo právnických osôb, ktoré touto
činnosťou zasahujú do miestnych komunikácií a verejnej zelene, ktoré sú vo vlastníctve
resp. v správe Mesta Michalovce.

2.7. Stavebná činnosť sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie oprava
miestnej komunikácie, oprava zariadenia alebo rekonštrukcia podzemných vedení
(elektrických, plynových, vodovodných, telekomunikačných a pod.) umiestnených na
verejných priestranstvách.

2.8. Plánované výkopové práce alebo tzv. "podvrtávky a prekopávky" sa pre účely tohto
všeobecne záväzného nariadenia rozumie bežný legislatívny postup v rámci
plánovaného začatia a ukončenia výkopových alebo podvrtávkových prác vykonávaných
žiadateľom v rámci uložených podmienok vydaného príslušným orgánom.

2.9. Havarijný stav sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie stav
nezavinený priamym pričinením fyzickej alebo právnickej osoby, resp. porucha, v
dôsledku ktorej vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia. Odstránenie takejto
poruchy na vedeniach je zvláštne užívanie, na ktoré sa vopred nevyžaduje povolenie
cestného správneho orgánu.

2.10. Občan zdravotne ťažko postihnutý sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia
rozumie taký občan, ktorý je držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla, resp.
parkovacieho preukazu, ktoré sú vydané podľa zák. Č. 447/2008 Z.z. - zákon
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

2.11. Stálou prevádzkou sa rozumie pohostinské, reštauračné, kaviarenské alebo cukrárenské

zariadenie, na ktoré bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie s

účelom užívania na obchod a služby a rozhodnutie Regionálneho úradu verejného

zdravotníctva Michalovce na uvedenie priestorov stálej prevádzky (zariadenia spoločného

stravovania) do prevádzky.

2.12. Letnou terasou (ďalej len LT) sa rozumie sezónne exteriérové rozšírenie odbytovej plochy

pred stálymi prevádzkami na verejných priestranstvách alebo na verejne prístupných

miestach v meste Michalovce v termíne od 01.03. do 30.11. príslušného kalendárneho roka.

Zriadená letná terasa, alebo exteriérové sedenie musí byť súčasťou stálej prevádzky, na

ktorej sa poskytujú služby rovnakého charakteru a druhu ako stála prevádzka.
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2.13. Verejným pňestranstvom (ďalej len VP) pre účely týchto pravidiel sú verejnosti prístupné
J

pozemky vo vlastníctve Mesta Michalovce. VP na území mesta sú pozemky, na ktorých sú

miestne komunikácie, námestia, parky, priechody, rekreačné lesy, cestná zeleň, verejná
zeleň.

2.14. Peší koridor je priestor v centrálnej mestskej zóne (ďalej len (MZ) vymedzený pre pohyb

chodcov. Podľa STN 736110 je to cestička pre chodcov neohraničená pevnými prekážkami
s prekrytím alebo bez prekrytia, ktorej dlžka je väčšia ako jeho šírka. Ďalej podľa vyhlášky

MŽP SR Č. 532/2002 Zúz., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o všeobecných technických požiadavkách. Príloha k vyhláške Č. 532/2002 Zúz. Všeobecné

technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou

schopnosťou pohybu a orientácie podľa 1.4.3. tohto predpisu, komunikácia pre peších musí

byť zabezpečená dôsledne dodržanou vodiacou líniou pre zrakovo postihnutú osobu.

2.15. Prirodzenou vodiacou líniou je styková línia steny domu s rovinou chodníka, obrubník pešej

komunikácie na rozhraní s trávnikom alebo rozhranie dvoch výrazne hmatovo odlišných

štruktúr. Obrubník chodníka pri vozovke sa nepovažuje za vodiacu líniu.

2.16. Dopravný koridor je priestor určený pre prejazd zásahových jednotiek požiarnych vozidiel,

polície, záchrannej služby, sanitných vozidiel, obslužných vozidiel správcu. Šírka dopravného

koridoru je minimálne 3,5m.

2.17. Prevádzkovateľom zariadenia sa rozumie podnikateľ, ktorý v stálej prevádzke vykonáva

podnikateľskú činnosť za účelom predaja tovaru alebo poskytovania služieb.

2.18. Ohraničením terasy sa rozumie zreteľné oddelenie podlahovej plochy terasy od ostatných

plôch vymedzujúcimi prvkami alebo oddeľujúcimi konštrukcia mi (napr. vyvýšená podlaha,

zábradlie, obvodová konštrukcia LT).

Článok 3
Podmienky povol'ovania osobitného užívanie verejných priestranstiev

3.1. Užívanie verejného priestranstva osobitným spôsobom je možné len na základe
povolenia, ktoré sa vydáva na základe žiadosti. Žiadosť podáva fyzická alebo právnická
osoba.
Žiadosť musí obsahovať najmä:
- údaje o žiadateľovi, adresa, ak ide o právnickú osobu: IČO, opis alebo overenú kópiu
živnostenského listu,
- miesto - lokalitu užívania verejného priestranstva, záber verejného priestranstva v m2,

- dobu - termín užívania verejného priestranstva,
- účel užívania verejného priestranstva.
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3.2. Užívanie verejného priestranstva podľa 3.1 je od platné. Odplatnosť je vo forme dane,
výšku ktorej upravuje VZN o dani za užívanie verejného priestranstva v meste
Michalovce a vyrubuje sa rozhodnutím.

3.3. Povolenie musí obsahovať najmä:
kto ho vydáva, názov miestneho správneho orgánu a na akom základe,
pre koho je vydávané,
na aký účel,
na akú dobu,
musí obsahovať náležitosti a splňat podmienky zákona o správnom konaní (správny

poriadok).

3.4. Pri žiadosti o povolenie užívania verejného priestranstva na účely zábavných atrakcií, je
žiadateľ povinný predložiť k žiadosti okrem živnostenského listu aj technický atest
predmetného zariadenia v súlade s ETN a STN aktuálneho v čase, v ktorom chce toto
zariadenie prevádzkovať.

3.5. Pri voľnom predaji pohľadníc, darčekových predmetov, "reklamných kozmetických
výrobkov, liturgickej literatúry, devocionálií a pod. môže Mestský úrad Michalovce
určiť miesto ich predaja na verejnom priestranstve v CMZ.

Článok 4
Podmienky povol'ovania osobitného užívania verejných priestranstiev plechovými

garážami

4.1. Umiestiť plechovú garaz na verejnom priestranstve je možné len na základe povolenia,
ktoré sa vydáva len na základe schválenej žiadosti. K žiadosti musí byť doložené písomné
stanovisko:
- MsÚ - referátu územného plánu mesta Michalovce,
- MsÚ - odboru hospodárenia s majetkom,
- MsÚ - referátu dopravy,
- stanovisko (súhlas) 2/3 vlastníkov bytov vo vchode a susedných vchodov v bytovom
dome,
- u žiadateľa, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, predchádzajúcu podmienku
nahradzuje preukaz ŤZp,
- stanovisko správcu miestnych komunikácií - TaZS.

4.2. Po schválení žiadosti správny orgán vyrubí daň podľa VZN o dani za užívanie verejného
priestranstva v meste Michalovce. Povolenie na umiestnenie plechovej garáže sa vydáva
na obdobie jedného roka.

Článok 5
Podmienky užívania parkoviska na trvalé parkovanie motorových vozidiel osobami

s preukazom ŤZP

5.1. Povolenie na užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorových vozidiel
podľa tohto článku je možné poskytnúť iba žiadateľovi s preukazom občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorý je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu. Povolenie sa
vydá na základe žiadosti.
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5.2. Žiadosť spolu so všetkými prílohami uvedenými v bode 5.3 sa podáva Mestskému
úradu
- odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja.

5.3. Žiadosť musí obsahovať:
- Identifikačné údaje žiadateľa,
- evidenčné číslo vozidla,
- miesto - požadovanej lokality parkovania na verejnom priestranstve,
- kópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
- kópia parkovacieho preukazu.

5.4. Vyhradené parkovacie miesta sa vyhradzujú iba pre občanov s trvalým pobytom
v meste Michalovce, a to čo najbližšie k ich trvalému bydlisku.

5.5. Na základe schválenej žiadosti vydá príslušný odbor MsÚ určenie dopravného značenia
pre TaZS mesta Michalovce na vyznačenie vodorovného a zvislé ho dopravného
značenia.

v I

5.6. Ziadosti na nové parkovacie miesta sa podávajú počas celého kalendárneho roka. Ich
platnosť je do 31. 12. daného roka. Ak žiadateľ nepožiada v lehote platnosti o nové
parkovacie miesto na nové obdobie, nárok na bezodplatné parkovanie mu zaniká 31.12.
daného roka.

5.7. Opakované parkovanie tej istej osoby na tom istom mieste musí byť každý rok
obnovované novou žiadosťou podanou pred uplynutím lehoty platnosti pôvodného
povolenia.

5.8. Umiestnenie dopravného značenia je odplatné. Žiadateľ si dopravné značenie zabezpečí
výlučne prostredníctvom správcu miestnych komunikácií, a to na vlastné náklady, mimo
občanov poberajúcich dávky hmotnej núdzi.
Ak žiadateľ podľa bodu 5.7. nepožiada o predlženie užívania bezodplatného parkovania je
povinný značku bezodkladne odstrániť. V prípade, že dopravná značka nebude odstránená,
odstránia ju TaZS Mesta Michalovce na náklady žiadateľa. Do času odstránenia značky platí
zákaz parkovania na tomto mieste pre všetkých.

5.9. Akákoľvek zmena údajov na vyhradenom stanovišti sa vykoná výlučne prostredníctvom
TaZS mesta Michalovce na vlastné náklady žiadateľa po schválení, a to na základe
žiadosti podanej povoľujúcernu orgánu - MsÚ.

5.10. Na vyhradenom parkovacom mieste smie stáť iba to vozidlo, pre ktoré je miesto
určené. Vo vozidle musí byť na viditeľnom mieste umiestnený parkovací preukaz. Platí to
aj v prípade, ak je vyhradené parkovacie miesto určené pre viac vozidiel, schválených
pre jedného žiadate ra, uvedených v jeho povolení.

5.11. Vyhradené parkovacie miesta sa povoľujú iba na spevnených plochách.

5.12. Užívanie verejného priestranstva pre osoby splňajúce podmienky podľa tohto článku je
bezod platné.

5.13. Každá zmena pri užívaní verejného priestranstva na tento účel musí
byť nahlásená povolujúcernu orgánu - MsÚ. (Ide najmä o skončenie platnosti preukazu,
vydanie nového preukazu, zmenu trvalého bydliska, zmenu auta, resp. evidenčného čísla,
a podobne).
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5.14. Užívanie vvhradeného parkovacieho miesta, podľa tohto článku, inými účastníkmi je
zakázané.

5.15. Právoplatnosť povolenia, na užívania parkoviska na trvalé parkovanie motorových vozidiel
osobami s preukazom ŤZP, nadobudla dňom vydania povolenia a účinnosť dňom
umiestnenia a vyznačenia dopravného značenia.

Článok 6
Podmienky na trvalé parkovanie vozidla mimo plateného parkoviska na vyhradenom

priestore verejného priestranstva

6.1. Povolenie na užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorových vozidiel
sa podľa tohto článku poskytuje pre vozidlo žiadateľa:
- Fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce v blízkosti trvalého bydliska,
- Fyzickej osobe -podnikateľ a právnickej osobe v blízkosti sídla alebo prevádzky.

6.2. Žiadosť spolu so všetkými prílohami uvedenými v bode 6.3 sa podáva na Mestský úrad
- odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja.

6.3. Žiadosť musí obsahovať:
- Identifikačné údaje žiadatel'a,
- evidenčné číslo vozidla,
- miesto - požadovanej lokality parkovania na verejnom priestranstve,
- kópia technického preukazu vozidla.

6.4. Žiadosti pre vyhradené parkovacie miesta sa posudzujú podľa časového hradiska
podania.

6.5. Povolenie sa vydáva na konkrétne vozidlo/vozidlá podľa EVČ.

6.6. Povolenie na parkovanie sa vydáva na základe schválenej žiadosti. Užívanie verejného
priestranstva pre tento účel je od platné. Odplatnosť je vo forme dane v zmysle VZN o
dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce.

6.7. Na základe úhrady dane sa vydá povolenie na užívanie vyhradeného parkovacieho
miesta.

6.8. V prípade podania žiadosti počas kalendárneho roka daňovník zaplatí prepočítanú
alikvotnú časť dane.

6.9. Vyhradené parkovacie miesta sa vyhradzujú iba pre vozidlá s celkovou dlžkou do 5
metrov.

6.10. Na vyhradenom parkovacom mieste moze stáť iba vozidlo s platným povolením
umiestneným na viditeľnom mieste vo vnútri auta.

6.11. Na tento účel je možné vyhradiť spravidla 30 % z celkového počtu všetkých parkovacích
plôch na príslušnom parkovisku.

6.12. Pred obytným domom mesto môže vyhradiť iba jedno vyhradené parkovacie miesto pre
byt/žiadateľa s trvalým pobytom, alebo sídlo resp. prevádzku žiadateľa.
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6.13. Miesto vvhradeného parkovacieho miesta určí cestný správny orgán so súhlasom OR PZ
SR.

6.14. Vodorovné a zvislé dopravné značenie zabezpečí mesto výlučne prostredníctvom TaZS
mesta Michalovce.

6.15. Právoplatnosť nadobúda dňom vydania povolenia a účinnosť dňom umiestnenia
a vyznačenia dopravného značenia.

Článok 7
Podmienky povol'ovania výkopových prác na verejných priestranstvách,

na miestnych komunikáciách a na verejnej zeleni

7.1. Podmienky povol'ovania plánovaných výkopových prác:

I

7.1.1. Plánované výkopové práce na miestnych komunikáciách alebo verejných
priestranstvách verejnej zeleni je mozne vykonať len na základe povolenia
Mestského úradu Michalovce odboru výstavby, životného prostredia a miestneho
rozvoja.

7.1.2. Žiadateľ, fyzická alebo právnická osoba je povinný pred začatím prác
požiadať Mesto Michalovce, Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho
rozvoja o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva vykonanie
rozkopávky resp. tzv. "podvrtávky a prekopávky II miestnej komunikácie alebo verejného
priestranstva verejnej zelene.

Žiadosť musí obsahovať:
- jednoduchú projektovú dokumentáciu - situačný náčrt realizovanej prekopávky s
vyznačením dlžkv,
- stavebné povolenie, resp. ohlásenie vydané príslušným stavebným úradom,
- súhlas organizácie, ktorá spravuje alebo vlastní podzemné inžinierske siete (VSE, a.s.,
VVS, a.s., SPP, a.s., Telekomunikácie, TaZS mesta Michalovce, Domspráv, s.r.o. a pod),
- ak ide o prekopávku cestnej miestnej komunikácie, doložiť projekt dočasného
dopravného značenia odsúhlaseného Okresným dopravným inšpektorátom PZ SR v
zmysle zákona číslo 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhl. č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke,
- súhlas vlastníka pozemku, (MsÚ - odbor hospodárenia s majetkom).

7.1.3. Vydaniu rozhodnutia predchádza obhliadka miesta vykonaná pracovníkom správy
miestnych komunikácii (poverený správny cestný orgán), kde sa majú
vykonať výkopové práce alebo tzv. II podvrtávka".

7.1.4. Podmienky realizácie výkopových prác a tzv. "podvrtávok" na miestnych
komunikáciách, resp. verejnej zeleni urcuje správny orgán MsÚ, Odbor výstavby,
životného prostredia a miestneho rozvoja vo svojom povolení a žiadateľ je povinný
ich dodržiavať.

7.1.5. Vykonávanie rozkopávok miestnych komunikácií alebo verejnej zelene je odplatné. Za
realizovanie prekopávok alebo tzv. "podvrtávok" sa vyrubuje daň, výšku ktorej
upravuje VZN o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce.
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7.1.6. Povinnosť písomne oznámiť ukončenie prác po uvedení do pôvodného stavu znasa
žiadateľ. Prévzatie prác vykoná správny orgán spolu so správcom verejných priestranstiev
najneskôr do 6 mesiacov po písomnom oznámení žiadateľa, že prekopávku uviedol do
pôvodného stavu.

7.1.7. Povolenia na vykonanie prác súvisiacich s prekopávkami, rozkopávkami nebudú
vydávané na novozriadených povrchoch mestských komunikácií a verejných
priestranstiev, a to do doby 5 rokov od ukončenia stavby. V prípade generálnych
opráv inžinierskych sietí a havarijných stavov v tomto ochrannom časovom období, je
možné tieto realizovať len formou tzv. "podvrtávok". Vo výnimočných prípadoch
nevyhnutnej technickej núdze, kde sa nemôže uplatniť spôsob tzv. "podvrtávky"
v uvedenom ochrannom období, o spôsobe výkonu rozhodne primátor mesta na
návrh odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja Mestského úradu
Michalovce.

7.1.8. POzrealizovaní rozkopávkya jej záverečnej úprave je žiadateľ povinný v lehote do 30 dní
písomne oznámiť orgánu, ktorý rozhodnutie o povolení prekopávky vydal, splnenie
povinnosti termínu ukončenia určeného v príslušnom rozhodnutí, ako aj skutočnosť, že
zrealizoval konečnú povrchovú úpravu povolených prác. Žiadateľ preberá záručnú lehotu
24 mesiacov, počas ktorej vlastník, resp. správca miestnych komunikácií, resp. verejných
priestranstiev si môže uplatňovať svoj nárok.

7.1.9. Prekopávkya podvrtávky miestnych komunikácií a verejnej zelene sa nepovol'ujú a ani
nepreberajú v zimnom období, a to v čase od 5. novembra do 31. marca. Výnimku z
tohto obmedzenia môže udeliť len primátor mesta.

7.1.10. Proces vydávania rozhodnutí na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, resp. verejných
priestranstiev verejnej zelene podlieha ustanoveniam správneho poriadku (zák. č. 71/1967
Zb.).

7.1.11. V prípade, že do výkopových rýh budú spoločne uložené aj inžinierske siete Mesta
Michalovce a ich technické zariadenia, ktoré bude využívať Mesto Michalovce alebo ním
zriadené organizácie, sa daň nevyrubuje, na časti rozkopávok a podvrtávok, ktoré sú
zahrnuté do uzatvorenej "Zmluvy medzi Mestom Michalovce a investorom o pripokládke",
ktorej súčasťou bude aj grafická časť, t.j. celková situácia sietí s vyznačenými trasami pre
Mesto Michalovce.
Ostatné časti rozkopávok alebo podvrtávok nezahrnuté do tejto zmluvy podliehajú riadnemu
zdaneniu podľa bodu 7.1.5.
Postúpenie práv alebo prípadné zastupovanie investora pri podávaní žiadosti o prekopávkové
povolenie je potrebné písomne dokladovať, spoločne s podávanou žiadosťou.

7.2 Podmienky povol'ovania rozkopávok, ktoré boli vyvolané havarijným stavom
inžinierskych sietí:

7.2.1. V prípadoch, ak na podzemných vedeniach (elektrických, telekomunikačných,
vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach) uložených v komunikáciách
(miestne komunikácie, chodníky, parkoviská) alebo vo verejnej zeleni nastane
porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, (havarijný stav)
vlastník alebo správca tohto vedenia postupuje v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb.
zákona o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnení.

7.2.2. Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá potrebuje na svojom majetku (rozvodoch
uložených v zemi) urýchlene vykonať odstránenie poruchy alebo chyby nefunkčnosti svojho
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zariadenia (dalej len ohlasovateľ) je povinná ohlásiť havarijný stav Mestu Michalovce ihneď
ako sa tak stane, zásah do verejného priestranstva (zelene, chodníkov, parkovísk, mestských
komunikácií) na mobilné telefónne čísla: 0918876606 alebo 0905270232 a na mailovú
adresu: prekopavky@msumi.sk

7.2.3. Následne podľa odseku 7.2.2 je ohlasovateľ povinný do 24 hodín oznámiť písomne mailom
alebo poštou Mestu Michalovce presnú identifikáciu miesta (ulica, číslo domu, bloku,
prípadne číslo parcely s jednoduchým nákresom) a kontaktnú osobu (meno, priezvisko, číslo
mobilu, mail) zodpovednú za odstránenie nedostatkov pri realizácií rozkopávky.

7.2.4. Ohlasovater je ďalej povinný do 3 dní po nahlásení havarijného stavu na podzemnom
vedení, tak ako je to uvedené v bode 7.2.2 a 7.2.3 tohto článku, požiadať príslušný
správny orgán o vydanie dodatočného povolenia na rozkopávky. Počas celej doby, keď
ohlasovateľ rozkopávku vykonáva, nesie plnú zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobil
výkonom svojej činnosti, pri výkopových prácach na majetku Mesta, ale aj na majetku
tretích osôb.

,
7.2.5. Mesto do desiatich dní od podania písomného oznámenia havarijného stavu podľa 7.2.4

zvolá konanie, za účelom zadefinovania spôsobu ako bude odstránené poškodenie verejného
priestranstva a určí termínové a vecné plnenie na strane ohlasovateľa.
Prizvaní budú:
- ak ide o rozkopávku v časti mesta, kde sa za posledných päť rokov do majetku mesta
neinvestovalo: zástupca ohlasovateľa, zástupca Mesta Michalovce, TaZS, MsP,
- v prípade, že ide o časť mesta, kde mesto realizovalo novú investíciu alebo investovalo do
rekonštrukcie verejných priestranstiev, kde plynie záručná doba na práce a dodávky: zástupca
ohlasovateľa, zástupca Mesta Michalovce, zhotoviteľ stavby, TaZS, MsP, stavebný dozor
mesta.

7.2.6. Ohlasovater je povinný dať rozkopávku miestnej komunikácie alebo verejnej zelene do
pôvodného stavu do 30 kalendárnych dní odo dňa písomného ohlásenia havarijného
stavu. V prípade, že sa jedná o rozsiahlejší prípad havárie, môže požiadať o predlženie
termínu na jej dokončenie.

7.2.7. Vlastník alebo správca, ktorý realizuje prekopávky na miestnych komunikáciách, musí
tieto označiť v zmysle platných predpisov, aby sa predišlo úrazom.

7.2.8. Rozkopávky vyvolané havarijným stavom inžinierskych sietí musia byť realizované
v pôvodnom trasovaní, v prípade nemožnosti splnenia tejto podmienky je správca
podzemného vedenia povinný dohodnúť zmenu trasy svojich inžinierskych sietí s vlastníkom
pozemkov (Mesto Michalovce) a následne zabezpečiť zriadenie vecného bremena v súlade
s platnými normami mesta Michalovce.

7.3. Žiadateľ podla odseku 7.1. a ohlasovater podľa odseku 7.2. je povinný, ak dôjde k narušeniu
povrchu chodníka alebo miestnej komunikácie uviesť tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdlžnorn i priečnom profile, aby sa
zabránilo nežiaducim bariéram a neschodnosti.
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" Článok 8
povolenia na užívanie verejného priestranstva letnými terasami

8.1. Druhy letných terás

Pre účely týchto pravidiel sa rozlišujú letné terasy na:

8.1.1. Rozoberatelné letné terasy, sú dočasnými stavbami, ktorých priestorová konštrukcia

pozostáva zo zvislých a vodorovných prvkov, ktoré sú vzájomne bezpečne pospájané
rozoberateľnýrnl spojmi a vytvárajú spoločne s prestrešením a vodorovnou podlahovou

plochou exteriérový priestor pre posedenie a oddych. Jednotlivé prvky konštrukcie LT sú
zmontovateľné a dernontovateľné bez použitia zvláštnych zariadení a manipulácia s nimi

nevyžaduje špeciálne zdvíhacie mechanizmy.

8.1.2. Mobilnými letnými terasami, sú vyložené stoličky, stoly, slnečníky pred vlastnou prevádzkou

žiadateľa na vyvýšenej dočasnej podlahe. Pre LT, nachádzajúce sa v lokalite II. t.j. mimo CMZ,,
ak si to povaha pešej komunikácie nevyžaduje, osadenie vvvýšene] podlahy pod sedením nie

je podmienkou.

8.2. Časové vymedzenie užívania verejných priestranstiev letnými terasami:

Letné terasy, ako sezónne exteriérové sedenie sa povclujú na časové obdobie od 1. marca do

30. novembra počas kalendárneho roka. Denná prevádzka letných terás sa povoľuje každý

deň do 22:00 hodiny vrátane hudobnej produkcie a bez hudobnej produkcie do 24:00 hodiny.

8.3. Podmienky zabratia a užívania verejného priestranstva letnými terasami

8.3.1. LT je možné zriadiť len vo väzbe na povolenú stálu prevádzku s podmienkou, že zázemie pre

zamestnancov (šatňa, hygienické zariadenie) a zázemie pre návštevníkov (hygienické

zariadenie) ako aj skladovacie priestory sa nachádzajú priamo v objekte stálej prevádzky.

8.3.2. LT je možné umiestniť medzi odvodňovacím žľaborn a stredovou zeleňou, resp. podľa

pokynov povofujúceho orgánu a správcu pešej zóny t.j. Technické a záhradnícke služby mesta

Michalovce (ďalej len TaZS).

8.3.3. Medzi priečelím budovy aLT musí byť zachovaná šírka pešieho koridoru minimálne 2,25 rn,

rešpektujúc ustanovenia bodu 2.14. a 2.15. týchto pravidiel a príslušných legislatívnych

predpisov. Peší koridor chodníka musí byť priechodný pre chodcov voboch smeroch

a nesmie byť zabratý slnečníkmi, prvkami mobilnej zelene, betónovými, plastovými,

drevenými a antikorovými nádobami, reklamnými stojanmi a inými prekážkami nasledovne:

8.3.4. Pre lokalitu l. t.j. CMZ platí:

8.3.4.1. Na Nám. osloboditeľov, Ul. Sama Chalupku, Štefánikovej, Špitálskej a Duklianskej je

vodiacou líniou stena-chodník, preto pri osadzovaní LT je potrebné zachovanie pešieho

koridoru v zmysle bodu 2.14. a 2.15. tohto VZN.
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8.3.4.2.Na Ul. Gorkébo a Pasáž je vodiacou líniou bočná vodorovná hrana odvodňovacieho žľabu. Pre

verejné priestranstvá uvedené v tomto bode rešpektujúc bod 2.14. a 2.15. tohto VZN môže

byť LT osadená priamo k priečeliu budovy. Prekrytie terasy môže byť riešené markízou.
Odvodňovací Hab nesmie byť LT zakrytý.

8.3.5. V lokalite II. osadenie každej LT bude posudzované samostatne podľa predmetu podania a v

závislosti od priestorového usporiadania užívaných verejných priestranstiev v zmysle vyhlášky

532/2002 Z.z.

8.3.5.1. Šírka dopravného koridoru je minimálne 3,5m.

8.3.5.2. LT musí splňaŕ hygienické a bezpečnostné predpisy, ako aj estetické hradisko.

8.3.6. LT musí mať podlahu (v zmysle rozdelenia LT podla článku 4), ktorá vylúči umiestnenie

stoličiek a stolov priamo na dlažbe.
;,.'"

8.3.7. Dlažba pod vyvýšeným pódiom, podlahou musí byť chránená tak, aby nedošlo k jej

mechanickému znehodnoteniu (kovové časti konštrukcie musia byť podložené drevom, alebo

tvrdou gumovou podložkou).

Plocha LT musí byť zabezpečená ochranným (čo sa týka materiálu nekorodujúcim) zábradlím,

ukotveným v konštrukcii LT tak, aby sa vylúčila možnosť poškodenia dlažby.

8.3.8. Obsluha letnej terasy musí byť zabezpečovaná z objektu stálej prevádzky alebo z technického

zázemia umiestneného na letnej terase.

8.3.9. Na umiestňovanie reklám, ktoré obsahovo nesúvisia s prevádzkou LT je potrebné povolenie

príslušného úradu v zmysle stavebného zákona.

8.3.10. Pri realizácii LT a s ňou súvisiacim technickým vybavením nesmie dôjsť k žiadnym zásahom do

dlažby, ďalej do prvkov drobnej architektúry a odvodňovacích žľabov (napr. rozoberanie

dlažby, vŕtanie, uloženie vlastnej infraštruktúry).

8.3.11. Používať plynové lampy na vykurovanie priestoru LT, alebo iné vykurovacie zariadenia je

možné len s písomným súhlasom HAll Michalovce.

8.3.12. Umiestňovať sudy, vrecia s odpadkami, prepravky, chladiace zariadenia a iný prevádzkový

materiál na letnej terase nie je prípustné.

8.3.13. Prívody vody a elektriny nesmú vytvárať prekážky chodcom.

8.3.14. Počas prevádzkovania LT musí byť toto verejné priestranstvo udržiavané v čistote a v

poriadku. Prevádzkovater je povinný každodenne po skončení prevádzkovej doby zabezpečiť

vyčistenie verejného priestranstva alebo verejne prístupného miesta, ktoré užíva.

8.3.15. Umiestniť LT na verejnom priestranstve je možné iba po vytýčení priestoru správcom TalS,
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ktorý stanovište potvrdí v Protokole o odovzdaní a prevzatí.

8.3.16 V prípade, J že realizáciou alebo prevádzkovaním LT dôjde k poškodeniu alebo k

neoprávnenému zásahu do niektorých prvkov pešej zóny, užívater zabezpečí na svoje vlastné
náklady opravu prostredníctvom správcu (TaZS).

8.3.17. Po ukončení užívania verejného priestranstva LT požiada užívater VP správcu TaZS o

protokolárne odovzdanie verejného priestranstva po odstránenej LT. Správca v protokole

písomne potvrdí stav prevzatého verejného priestranstva po zdemontovanej LT. V prípade

negatívneho stanoviska v protokole, predloží správca návrh opatrení na odstránenie

zistených chýb a nedostatkov, ktoré spôsobil užívater prevádzkovaním LT. (poškodenie, resp.

znečistenie dlažby, odvodňovacieho systému, stlpov verejného osvetlenia, zelene a pod).

8.3.18. Prevádzkovateľ je povinný Protokol o odovzdaní a prevzatí VP doručiť príslušnému odboru
Mestského úradu do 7 dní.

8.3.19. K letnej terase na pozemkoch mesta, je mozne umiestňiť prvky drobnej zelene

v samostatných nádobách, za predpokladu, že záber verejného priestranstva bude navýšený

o plochu záberu prvkov drobnej zelene. Do 0,70 m od letnej terasy je záber bezodplatný.

Za prvky drobnej zelene zodpovedá vlastník letnej terasy. Prvky drobnej zelene nesmú
obmedzovať chodcov a prejazd zásahových jednotiek. Mesto Michalovce, môže obmedziť

rozsah umiestnenej drobnej zelene.

8.4. Proces povoľovania užívania verejného priestranstva letnou terasou

8.4.1. Žiadosť na zabratie verejného priestranstva letnou terasou podáva žiadateľ na príslušný

odbor Mestského úradu Michalovce minimálne 30 dní pred plánovaným umiestnením LT.

8.4.2. Náležitosti žiadosti s prílohami sú najmä:
- identifikačné údaje žiadateľa (názov firmy, sídlo, štatutár, IČO, DIČj,

- presné vymedzenie lokality umiestnenia LT, (súpisné, orientačné číslo priľahle]

nehnuteľnosti, pred ktorou sa LT má osadiť),

- poloha LT zakreslená do situácie osadenia v danej lokalite,

- jednoduchý nákres konštrukcie LT s pohľadmi, alebo fotodokumentácia,

- presné rozmery letnej terasy a záber plochy VP v m2, ktoré slúžia pre výpočet sadzby dane

za užívanie verejného priestranstva,

- časové vymedzenie užívania verejného priestranstva v dňoch,

- rozhodnutie RÚVZ Michalovce

- stanovisko Hasičského a záchranného zboru SR Michalovce v prípade užívania ohrievacích
lámp alebo iných zariadení.

8.4.3. Príslušný odbor Mestského úradu, spolu so svojim stanoviskom k danej LT postúpi podanú

žiadosť Komisii dopravy a miestneho rozvoja, ktorá na svojom zasadnutí žiadosť posúdi.

8.4.4. Komisia dopravy a miestneho rozvoja po posúdení žiadosti vyhotoví uznesenie, v ktorom

odporučí, prípadne neodporučí primátorovi Mesta LT povoliť alebo žiadosť o LT zamietnuť.
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8.4.5. Užívanie verejného priestranstva zabraté LT je od platné formou dane. Daň za užívanie

verejného priestranstva LT sa vypočíta podľa VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

v Meste Michalovce.

8.4.6 Zabratie verejného priestranstva sa počíta od prvého dňa, kedy daňovník zaberie priestor

verejného priestranstva do času demontáže letnej terasy, teda čas celkového času zabratia

verejného priestranstva, nie doba prevádzky.

8.4.7. Povolenie na užívanie verejného priestranstva bude žiadateľovi doručené po zaplatení

vypočítanej dane za užívanie verejného priestranstva LT a platí len na vymedzené časové

obdobie príslušného kalendárneho roka.

8.4.8. Prevádzkovateľovi, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušil v predchádzajúcom zdaňovacom

období podmienky uvedené v povolení, nebude povolené užívanie verejného priestranstva
;,/

v novom zdaňovacom období.

8.5. Osobitné podmienky

8.5.1 Žiadate!' môže mať len jednu terasu, v prípade ďalšej, (rozoberateľnej alebo mobilnej) len za

podmienok, ak osadením ďalšej terasy nedôjde k obmedzeniu prevádzky iného podnikateľa.

[Žiadateľ o LT predloží pri podávaní svojej žiadosti písomný súhlas inej právnickej alebo

fyzickej osoby, ktorú by svojou činnosťou mohol obmedziť.).

8.5.2. Žiadateľ zaplatí finančnú zábezpeku vo výške 166,00 € na vyčistenie povrchu dlažby a

odstránenie škôd po zdemontovanej LT. V prípade, že vyčistenie prevedie sám, finančná

zábezpeka mu bude v plnej výške vrátená, a to po predložení protokolu o odovzdaní a

prevzatí verejného priestranstva vlastníkom a správcom TaZS, ktorý stav po demontáži LT

odborne zhodnotia a podľa potreby navrhnú opatrenia.

8.5.3. Mesto Michalovce si vyhradzuje právo určené podmienky dočasne zmeniť alebo doplniť,

resp. prevádzku letnej terasy obmedziť, ak si to vyžiada spoločenský alebo verejný záujem,

pričom prepočítaná alikvotná časť dane bude takto dotknutém u užfvatelovi LT vrátená.

8.5.4. Za znečistenie povrchu dlažby sa považujú akékoľvek zmeny farebnosti na dlažbe, fyzické

poškodenie dlažby.

8.5.5. Prevádzkovate rom letných terás mesto Michalovce umožní jednorazový vjazd motorovým

vozidlom do pešej zóny pri montáži a demontáži letnej terasy. Žiadosť s presným dátumom

a uvedeným EVČ vozidla treba podať na Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho

rozvoja MsÚ Michalovce.

8.5.6. Mesto Michalovce umožňuje prevádzkovateľom letnej terasy bezodplatný záber verejného

priestranstva pri montáži a demontáži letnej terasy v rozsahu dvoch dní na jednotlivé úkony.
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Článok 9
Kontrola dodržiavania podmienok užívania verejných priestranstiev

9.1. Kontrolu dodržiavania podmienok uvedených v povolení na užívanie verejných
priestranstiev v rámci svojich kompetencií vykonávajú:
- poverení pracovníci Mestského úradu,
- poverení pracovníci Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce,
- Mestská polícia Michalovce.

Článok 10
Sankcie za porušenie podmienok užívania verejného priestranstva

10.1. Mesto Michalovce a príslušné štátne orgány môžu udeliť sankcie a pokuty v zmysle

všeobecne záväzných právnych predpisov pri nedodržaní podmienok vyplývajúcich z tohto

VZN. [/

Článok 11
Prechodné a záverečné ustanovenia

11.1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych

predpisov.

11.2. Toto všeobecne zavazné nariadenie nadobúda platnosť schválením Mestským
zastupiteľstvom a účinnosť 15.07 .2016.

11.3. Žiadosti prijaté a nevybavené pred účinnosťou tohto VZN sa riadia podľa VZN č. 175/2015.

11.4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN Mesta Michalovce číslo
175/2015 o procese a podmienkach pri povol'ovaní užívania verejných priestranstiev v meste
Michalovce.

~i~&i1.ht~
primátor mesta
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