
Mesto Michalovce v súlade s ustanovením §‐u 6 odst. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnení a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Michalovce číslo 326 zo 
dňa 28. 04. 2009 doplnené a zmenené uznesením MsZ č. 133 zo dňa 21. 02. 2012 schválilo toto  
 
 
 
 
 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E    
 Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  

č. 117/2009 
o procese, podmienkach a poplatkoch pri povoľovaní užívania verejných 

priestranstiev v meste Michalovce 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia  

 
1.1 Toto všeobecne  záväzné nariadenie  (ďalej  len  „VZN“) 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.  

1.2 Platobné  podmienky,  ktoré  nie  sú  upravené  týmto  VZN  upravujú  všeobecne  záväzné  nariadenia 
o miestnych daniach a miestnych poplatkoch ... a iných VZN (1)  

 
 

Článok 2. 
Definovanie pojmov 

 
2.1 Verejné  priestranstvá‐  pre  účely  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  sú  verejnosti  prístupné 

pozemky vo vlastníctve mesta. 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  občerstvovacích  služieb,  umiestnenie 
rozoberateľných terás, umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy všetkého druhu, 
vykonávanie rozkopávkových a podvrtávkových 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. 

2.4 Zvláštne užívanie miestnej komunikácie‐ pre účely  tohto všeobecne záväzného nariadenia sa  rozumie 
užívanie miestnych  komunikácií  iným než  zvyčajným  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  iné 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.). 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
(1) napríklad VZN č. 97/2007 o pešej zóne, VZN č. 98/2007 o letných terasách a iné. 
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2.6 Výkopové práce a podvrtávky‐ 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  podvrtávky‐  sa  pre  účely  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia 
rozumie  bežný  legislatívny  postup  v  rámci  plánovaného  zahájenia  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. Vlastník alebo správca vedenia  je povinný 
do  12  hodín  od  zistenia  oznámiť  vznik  poruchy  vlastníkovi  alebo  správcovi miestnej  komunikácie. 
Cestný  správny  orgán  na  základe  žiadosti  vlastníka  alebo  správcu  vedenia  v dodatočne  vydanom 
rozhodnutí určí podmienky uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu. Správny poplatok sa 
za toto dodatočné povolenie nevyberá.  

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 § 44 zák. č. 8/2009 Z.z. ‐ zákon o cestnej premávke.  

 
 

Článok 3. 
Podmienky povoľovania na osobitné užívanie verejných priestranstiev  

 
3.1 Užívanie  verejného  priestranstva  osobitným  spôsobom  sa môže  len  na  základe  povolenia,  ktoré  sa 

vydáva na základe žiadosti. 
3.2 Žiadosť musí obsahovať : 

a) údaje o žiadateľovi, adresa, ak ide o právnickú osobu: IČO, opis živnostenského listu,  
b) miesto ‐ lokalitu užívania verejného priestranstva, 
c) dobu ‐ termín užívania verejného priestranstva, 
d) účel užívania verejného priestranstva. 

3.3 Užívanie verejného priestranstva je odplatné . Odplatnosť je vo forme dane, výšku ktorej upravuje VZN 
o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce a vyrubuje sa rozhodnutím.  

3.4 Povolenie musí obsahovať najmä:  
a) kto ho vydáva, názov miestneho správneho orgánu a na akom základe, 
b) pre koho je vydávané, 
c) na aký účel, 
d) na akú dobu. 

3.5 Povolenie  vydávane  vo  forme  rozhodnutia musia mať  náležitosti  podľa  zákona  o správnom  konaní  
(správny poriadok).  

3.6 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. 

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

 
Článok 4. 

Podmienky povoľovania na osobitné užívanie verejných priestranstiev plechovými 
garážami 

 
4.1 Umiestnenie plechovej garáže na verejnom priestranstve je možné len na základe povolenia, ktoré sa 

vydáva na základe žiadosti. K žiadosti musí byť doložené písomné stanovisko: 
a) MsÚ ‐ referátu územného plánu mesta Michalovce, 
b) MsÚ – odboru hospodárenia s majetkom, 
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c) MsÚ – referátu dopravy ,  
d) stanovisko (súhlas) 2/3 vlastníkov bytov vo vchode a susedných vchodov v bytovom dome,  
e) u žiadateľa, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, podmienku uvedenú v bode 4.1/d 

nahradzuje preukaz ZŤP, 
f) stanovisko správcu miestnych komunikácií – TaZS. 

4.2 Žiadosť spolu so stanoviskami uvedenými pod bodom 4.1, pís. a) až f) sa prerokujú na odbore výstavby, 
životného  prostredia  a  miestneho  rozvoja.  V prípade  kladného  stanoviska  vydá  Mestský  úrad 
Michalovce  ‐ odbor výstavby,  životného prostredia miestneho  rozvoja povolenie a vyrubí daň podľa 
VZN o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce. 

  Rozhodnutie o umiestnení plechovej garáže sa vydáva na obdobie jedného roka.  
 

Článok 5.  
Podmienky užívania parkoviska na trvalé parkovanie motorových vozidiel osobami 

s preukazom ZŤP 
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  resp. osobitného označenia vozidla. Povolenie  sa 
vydá na základe žiadosti.    

5.2 Žiadosť  spolu  so  všetkými  prílohami  uvedenými  v  bode  5.3  sa  podáva  na Mestský  úrad  ‐  odbor 
výstavby,  životného  prostredia  a  miestneho  rozvoja,  prostredníctvom  pošty  alebo  osobne  do 
podateľne MsÚ Michalovce.  

5.3 Žiadosť musí obsahovať: 
a) Identifikačné údaje žiadateľa, 
b) evidenčné číslo vozidla, 
c) miesto – požadovanej lokality parkovania na verejnom priestranstve,  
d) kópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 
e) kópia parkovacieho preukazu alebo osobitného označenia vozidla. 

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 zvislého dopravného značenia. 

5.6 Žiadosti na nové parkovacie miesta sa podávajú počas celého kalendárneho roka. Ich platnosť je do 31. 
12. daného roka.  

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

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.  

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 povoľujúcemu 
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 alebo osobitné označenie  vozidla. To 
platí aj v prípade, ak je vyhradené parkovacie miesto určené pre viac vozidiel, schválených pre jedného 
žiadateľa, uvedených v jeho povolení. 

5.11 Vyhradené parkovacie miesta sa povoľujú iba na spevnených plochách.  
5.12 Užívanie verejného priestranstva pre osoby spĺňajúce podmienky podľa tohto článku je bezodplatné.  
5.13 Každá  zmena  pri  užívaní  verejného  priestranstva  osobami  na  tento  účel  musí  byť  nahlásená 

povoľujúcemu  orgánu  –  MsÚ  (skončenie  platnosti  preukazu,  vydanie  nového  preukazu,  zmeny 
v trvalom bydlisku, zmena auta, resp. evidenčného čísla). 

5.14 Užívanie vyhradeného parkovacieho miesta podľa tohto článku inými účastníkmi bude sankcionované 
podľa platnej legislatívy.  

5.15 Povolenia na užívanie verejného priestranstva vydané pred účinnosťou tohto VZN strácajú platnosť. 
5.16 Právoplatnosť  nadobúda  dňom  vydania  povolenia  a účinnosť  dňom  umiestnenia  a  vyznačenia 

dopravného značenia.  
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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: 

a) FO s trvalým pobytom v meste Michalovce v blízkosti trvalého bydliska, 
b) FO ‐ podnikateľ a PO 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,  prostredníctvom  pošty  alebo  osobne  do 
podateľne MsÚ Michalovce.  

6.3 Žiadosť musí obsahovať: 
a) Identifikačné údaje žiadateľa,  
b) evidenčné číslo vozidla, 
c) miesto – požadovanej lokality parkovania na verejnom priestranstve,  
d) kópia technického preukazu vozidla. 

6.4 Žiadosti pre vyhradené parkovacie miesta sa posudzujú podľa časového hľadiska 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 odplatné. Odplatnosť  je vo  forme dane v zmysle VZN o dani za užívanie verejného 
priestranstva v meste Michalovce.  

6.7 Daň  sa  platí  jednorázovo  po  vydaní  povolenia  pre  užívanie  vyhradeného  parkovacieho miesta  na 
obdobie jedného roka. 

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 dĺžkou do 5 metrov. 
6.10 Na  vyhradenom  parkovacom mieste môže  stáť  iba  vozidlo  s  platným  povolením  umiestneným  na 

viditeľnom mieste. 
6.11 Na  parkovisku  sa  môže  vyhradiť  spravidla  30  %  zo  všetkých  parkovacích  plôch  na  príslušnom 

parkovisku. 
6.12 Pred  obytným  domom  mesto  môže  vyhradiť  1  vyhradené  parkovacie  miesto  pre  byt/žiadateľa 

s trvalým pobytom, alebo sídlo resp. prevádzku žiadateľa.  
6.13 Miesto vyhradeného 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 povoľovania na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – 

verejnej zelene  
A. Plánované rozkopávky miestnych komunikácií a verejných priestranstiev ‐ verejnej zelene: 

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

7.2 Žiadateľ ‐ fyzická alebo právnická osoba ‐ je povinný pred začatím prác požiadať Mestský úrad – odbor 
výstavby,  životného  prostredia  a  miestneho  rozvoja  Michalovce  o  vydanie  povolenia  na  zvláštne 
užívanie verejného priestranstva ‐ vykonanie rozkopávky resp. podvrtávky miestnej komunikácie alebo 
verejného priestranstva‐ verejnej zelene. 
Žiadosť musí obsahovať: 

a) jednoduchú projektovú dokumentáciu ‐ situačný náčrt realizovanej prekopávky s vyznačením 
dĺžky, 

b) stavebné povolenie, resp. ohlásenie vydané príslušným stavebným úradom, 
c) súhlas organizácie, ktorá spravuje alebo vlastní podzemné inžinierske siete (VSE,a.s., VVS, a.s., 

SPP,a.s.,  Telekomunikácie,  TaZS  mesta  Michalovce  /verejné  osvetlenie/,  Domspráv,  s.r.o. 
/teplovody rozvody vody/ a pod), 

d) ak  ide  o prekopávku  cestnej miestnej  komunikácie,  doložiť  projekt  dočasného  dopravného 
značenia odsúhlaseného Okresným dopravným  inšpektorátom  PZ  SR  v  zmysle  zákona  číslo 
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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,  

e) súhlas vlastníka pozemku, (MsÚ ‐ odbor hospodárenia s majetkom). 
7.3 Vydaniu  rozhodnutia  predchádza  obhliadka  miesta  vykonaná  pracovníkom  správy  miestnych 

komunikácii (poverený správny cestný orgán), kde sa majú vykonať výkopové práce alebo podvrtávka. 
7.4 Podmienky realizácie výkopových prác a podvrtávok na miestnych komunikáciách, resp. verejnej zeleni 

určuje správny orgán – MsÚ – odbor výstavby, životného prostredia a miestneho  rozvoja vo svojom 
povolení a žiadateľ je povinný ich dodržiavať. 

7.5 Pred  vydaním  rozhodnutia  je  žiadateľ povinný  zaplatiť do pokladnice mesta daň  v zmysle  článku 7. 
tohto VZN  a doložiť  doklad o jeho  zaplatení. Vykonávanie  rozkopávky miestnych  komunikácií  alebo 
verejnej zelene je odplatné. Za realizovanie rozkopávky alebo podvrtávky sa vyrubuje daň, výšku ktorej 
upravuje VZN o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce. 

7.6 Povinnosť písomne oznámiť ukončenie prác po uvedení do pôvodného stavu znáša žiadateľ. Prevzatie 
prác vykoná  správny orgán  spolu  so  správcom verejných priestranstiev najneskôr do 6 mesiacov po 
písomnom oznámení žiadateľa, že prekopávku uviedol do pôvodného stavu.  

7.7 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 ich dostavby. V prípade generálnych opráv inžinierskych sietí a havarijných stavov v tomto 
ochrannom  časovom  období,  je  možné  tieto  realizovať  len  formou  podvrtávok.  Vo  výnimočných 
prípadoch  nevyhnutnej  technickej  núdze,  kde  sa  nemôže  uplatniť  spôsob  podvrtávky  v  uvedenom 
ochrannom období, o spôsobe výkonu rozhodne primátor mesta na návrh odboru výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja Mestského úradu Michalovce. 

7.8 Žiadateľ  je  povinný  v lehote  do  30  dni  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. 

7.9 Rozkopávky a podvrtávky miestnych komunikácií a verejnej zelene sa nepovoľujú a ani nepreberajú v 
zimnom období a to v čase od 15. novembra do 31. marca. Výnimku z tohto obmedzenia môže udeliť 
len primátor mesta. 

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

 
B. Rozkopávky miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v stave havárie: 

7.11 V prípadoch,  ak  na  podzemných  vedeniach  (elektrických,  telekomunikačných,  vodovodných, 
kanalizačných  a iných  vedeniach)  uložených  v komunikáciách  (MK,  chodníky,  parkoviska)  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.  

7.12 Žiadateľ  je  povinný  po  osobnom  nahlásení  havarijného  stavu  na  podzemnom  vedení,  tak  ako  je 
uvedené v bode B/1 tohto článku do 3 dní požiadať príslušný správny orgán o vydanie dodatočného 
povolenia.  Do  doby  vydania  povolenia  správnym  orgánom,  žiadateľ  berie  úplnú  zodpovednosť  za 
škody spôsobené na majetku mesta a majetku vlastníkov podzemných rozvodov a sietí, ktoré spôsobil 
výkonom  svojej  činnosti  pri  výkopových  prácach.  Správny  poplatok  sa  za  toto  dodatočne  vydané 
povolenie nevyberá. 

7.13 Vlastník alebo správca sietí je povinný dať rozkopávku miestnej komunikácie alebo verejnej zelene do 
pôvodného  stavu  do  30  kalendárnych  dní  odo  dňa  písomného  nahlásenia  havarijného  stavu. 
V prípade, že sa jedná o rozsiahlejšiu závadu, môže požiadať o predĺženie termínu na jej dokončenie. 

7.14 Vlastník  alebo  správca,  ktorý  realizuje prekopávky na miestnych  komunikáciách, musí  tieto označiť, 
aby sa predišlo úrazom. 

Článok 8. 
Poplatky za vydanie povolenie na užívanie verejného priestranstva 

 
8.1 Správny  poplatok  za  vydanie  povolenia  na  osobitné  užívanie  verejného  priestranstva  sa  nevyberá, 

ale osobitné užívanie verejného priestranstva je odplatné, a to formou dane, ktorej výška sa stanovuje 
v zmysle VZN o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce. 
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Za vydanie povolenia  ‐ rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii  ‐  je žiadateľ povinný 
uhradiť poplatok v zmysle platných právnych predpisov.  

8.2 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  dane  
nevyrubujú. 

 
Článok 9. 

Kontrola dodržiavania podmienok užívania verejných priestranstiev 
 

Kontrolu dodržiavania podmienok uvedených v povolení na užívanie verejných priestranstiev v rámci 
svojich kompetencii vykonávajú: 

a) Mestský úrad Michalovce – odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja,  
b) Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce,  
c) Mestská polícia Michalovce, 
d) Okresné riaditeľstvo PZ – dopravný inšpektorát. 
 

Článok 10. 
Sankcie za porušenie podmienok užívania verejného priestranstva 

  
10.1 Pri  porušení  ustanovení  VZN  bude  Mesto  Michalovce  postupovať  podľa  zákona  š.  369/1990  Zb. 

o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  zmien  a doplnení  a podľa  zákona  č.  372/1990  Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnení. 

10.2 Rovnopis povolenia o vykonaní rozkopávky alebo tzv. podvrtávky sa doručí  
a) Technickým a záhradníckym službám mesta Michalovce (správca miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev),  
b) Mestskej polícii Michalovce. 

10.3 Rovnopis  povolenia  na  osobitné  užívanie  verejných  priestranstiev  sa  doručuje  Mestskej  polícii 
Michalovce. 

 
Článok 11.  

Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 
 

Zrušujú sa: 
a) VZN č. 13/1992 o zabezpečení schodnosti a zjazdnosti miestnych komunikácií a ich súčastí na 

území mesta Michalovce, 
b) VZN č. 14/1992 o parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel,  
c) VZN č. 55/1999 o povoľovaní výkopových prác a podvrtávok, zvláštnom užívaní mestských 

komunikácií, parkovísk a verejnej zelene na území mesta Michalovce. Plechové garáže, ktoré 
sú umiestnené na verejných priestranstvách v čase nadobudnutia účinnosti tohto VZN musia 
mať splnené podmienky uvedené v článku 4 v termíne do 30.9.2009. 

Článok 12. 
 Účinnosť  

12.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 1. júna 2009. 
12.2 Zmeny  a doplnky VZN schválené dňa 21.02.2012 Mestským  zastupiteľstvom Michalovce nadobúdajú 

účinnosť 1. apríla 2012. 
 
 

Michalovce: 21. 02. 2012 
 

  Viliam Z a h o r č á k 
  primátor mesta Michalovce 

Zverejnené:  02. 03. 2012 

Zvesené:  19. 03. 2012 

Účinnosť:  01. 04. 2012 
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