
ZDRUŽENIE  MIEST  A OBCÍ  KYSÚC

Z á p i s n i c a

Z pracovnej porady ZMOK, konanej 26.5.2011 v Skalitom.

Prítomní: Primátori a starostovia podľa prezenčnej listiny. 
Za hostí: 
1. Ing. Martin Mravec, prednosta ObÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
2. Ing. Martin Benko, dopravný inžinier, ObÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
3. mjr. Ing. Ladislav Sventek, Okresný dopravný inšpektorát Čadca
4. Ing. Tomáš Ježík, riaditeľ, Lesy SR, Čadca
5. Ing. Gajdoš, Lesy SR, Čadca
6. JUDr. Eva Stopková, Okresná prokuratúra Čadca sa ospravedlnila

K bodu 1. Otvorenie
Pracovnú poradu otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, predsedníčka ZMOK. 
Prítomných a hostí privítala na pôde OÚ v Skalitom. 

K bodu 2. Nastolenie problematiky MK zo strany samosprávy 
PaedDr. Andrea Šimurdová na úvod dala slovom prítomným zástupcom samosprávy.
Milan Matlák, starosta Podvysoká, povedal, že hlavná časť, ktorú v pripravenom VZN (od 
Ing. Mravca) nenašiel, je spoplatňovanie užívateľov miestnych komunikácií pri odvoze 
nadmerných nákladov. 
Ing. Marián Masnica, starosta Makov, povedal, že v problematike MK vidí 2 body, a to, po 
prvé treba určiť, či je to miestna alebo účelová komunikácia a po druhé zadefinovať 
zákonným spôsobom, že zvoz dreva po ťažbe nie je obvyklým užívaním MK. Pretože podľa 
zákona zvoz vyťaženého dreva pri dodržaní istých podmienok nákladu, dĺžka, šírka a 
podobne, sa nedá zadefinovať ako zvláštne užívanie a teda sa nedá obmedziť. Hovoríme 
o miestnych komunikáciách, ktoré neunesú ani 20 t. A tak sa cesty vlastne ničia „legálnym 
spôsobom“.  Potrebujeme podklady, na základe čoho sa dá na ceste vydať zvláštne užívania 
a obmedziť tonáž nákladov.
Ing. Martin Mravec, ObÚ, účel cesty sa určuje na základe zákona 135.... Obce by mali mať 
pasportizáciu, ktorú musí spracovať odborne spôsobilá osoba pre cestné komunikácie. 
Ing. Martin Benko, ObÚ, Zákon 135 určuje obci viesť evidenciu miestnych komunikácií. 
Nemusí to byť pasport, len evidencia. Obec je podľa zákona správnym orgánom 
a majetkovým správcom pre evidované cesty.
V zákone 135, § 22 je vymedzené, čo je účelová komunikácia. Môže byť verejná alebo 
neverejná (neprístupná pre verejnosť). Vyhláška tiež určuje, kto môže komunikáciu vyhlásiť 
za účelovú a za neverejnú – vlastník pozemku, správca alebo užívateľ. 
Obec môže určiť zvláštne užívanie MK na základe technickej dokumentácie o ceste. 
Všeobecne sa hovorí, že užívanie do 15 t nákladu je všeobecné a nad 15 t môže byť vydané 
zvláštne užívanie. Ak má obec technickú dokumentáciu, na základe nej stanoví podmienky 
a kritériá všeobecného užívania. Technickú dokumentáciu spracujú odborne spôsobilé osoby, 
napr. Ing. Grambličková.
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Ing. Marián Masnica, starosta Makov, terajšia pasportizácia MK neobsahuje polohopis, 
výškopis, ani záťažové parametre MK, pretože obce nemajú technickú dokumentáciu. Ak 
chce obec dať obmedzujúcu značku, napr. na 15 t, potrebuje odborný posudok. Merania od 
výskumných ústavoch sú strašne drahé.
Milan Matlák, starosta Podvysoká, sa spýtal, ako sa dá dať obmedzujúca značka a obísť 
pritom zhotovenie nákladnej  technickej dokumentácie. 
Ing. Jozef Kontrík, starosta Korňa, je škoda, že tu nie je prokurátorka JUDr. Eva Stopková, 
ktorá považuje obmedzenie prepravy na MK na 15 t, za diskriminačné pre podnikateľov. 
Ing. Tomáš Ježík, Lesy SR, ak starostovia schvália niečo, čo bude v rozpore so zákonom, je to 
zbytočné schvaľovať. 
Zásadné pre obmedzenia na cestách je aj to, koho tie cesty sú. Obec nemôže spoplatniť cestu, 
ktorá je súkromného alebo iného vlastníka. Lesy SR niektorým obciam prispeli na opravy 
ciest a tie obce sa zaviazali, že už od nich (od Lesov SR) nebudú vyberať ďalšie poplatky. 
Najschodnejšia je dohoda medzi prepravcami a správcami MK. Lesy SR sú správcami asi 1/3 
lesov na Kysuciach a za 10 rokov dali na opravy ciest 8 mil. SK.
PaedDr. Andrea Šimurdová povedala, že teraz sa nič nebude schvaľovať. VZN schvaľujú 
obecné zastupiteľstvá. Teraz len vieme, že ak chceme spoplatniť MK, potrebujeme technickú 
dokumentáciu a záťažové skúšky ciest. 
Ing. Martin Mravec, ObÚ,  dopravný inšpektorát môže vydať vo výnimočných prípadoch 
povolenie na obmedzujúcu značku tonáže, v tom prípade, ak sa dokáže, že cesta je opätovne 
poškodená nadmernou  prepravou. Preukazuje sa to protokolmi z opakovaných obhliadok 
ciest a fotodokumentáciou. Protokol zaznamenáva štátny odborný dozor, a ten je pre MK obec 
(ako stavebný úrad). Obec poverí zamestnancov obhliadkou. Požiada o súčinnosť políciu – 
dopravný inšpektorát. 
mjr. Ing. Ladislav Sventek, ODI, polícia jedná na základe posudkov. Takéto obmedzenia sa 
dajú vydať napr. na mostných objektoch, kde je zrejmé poškodenie nadmernými nákladmi 
a obmedzenia sú nutné z hľadiska bezpečnosti obyvateľov. Prasknuté rúry, vytlačené 
priepusty a podobne. 
Ing. Jozef Kontrík, starosta Korňa, treba zaviesť pravidelné váženie prepravovaných 
nákladov, a tak ich naučiť disciplíne. Tu vyzval na súčinnosť políciu. 
Ing. Tomáš Ježík, Lesy SR, povedal, že plne súhlasí s častejším vážením nákladov. Svojich 
zamestnancov upozorňujú, aby nepreťažovali nápravy a za preťaženie sú zodpovední šoféri.
Mgr. Anton Varecha, starosta Vysoká nad Kysucou, povedal, že obce sú nemajetným 
správcom ciest. Spýtal sa, či je možnosť vyberať od prepravcov dreva kauciu (zálohu) 
dopredu, pred začatím ťažby, ktorá by sa v prípade poškodenia MK použila na jej opravu. 
Ing. Štefan Vojtuš, prednosta Oščadnica, v ich obci takýto spôsob zaviedli. Z každého 
prepraveného kubíka dreva vyberajú nejaké peniaze. 
Ing. Stanislav Novotný, starosta Olešná, povedal, že cesty, na ktoré existuje technická 
dokumentácia, sa dajú ľahko ošetriť. Ale pre väčšinu ciest obce nedokážu zabezpečiť 
technickú dokumentáciu, je veľmi drahá. Obce sú rukojemníkmi. 
Ing. Tomáš Ježík, Lesy SR, ťažba dreva vyzerá ako veľmi dobrý biznis. No v skutočnosti les 
vynesie len 5 % z predaja dreva. Všetko ostatné sú náklady. A ak sa bude platiť ešte aj za 
vývoz viac, tak už nevynesie nič. Treba sa dohodnúť, koľko sa dá platiť od kubíka 
vyvezeného dreva, ale nemôže to byť veľká suma. Odvážanie dreva po 20 t nákladoch zvoz 
značne predraží. 
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Na lesné cesty, podľa jeho vedomostí, doplácajú len Lesa SR. Obec si môže dať žiadosť na 
špeciálnu dohodu o dotáciu na miestnu komunikáciu zničenú ťažbou dreva, ktoré vyťažili 
Lesy SR, ktorú schvaľuje Generálne riaditeľstvo Lesov SR.    
Ing. Stanislav Novotný, starosta Olešná, na cestách, ktoré majú obce na liste vlastníctva sa dá 
upraviť režim používania. Obhajuje to ochranou vlastného majetku.
Bc. Anton Heglas, starosta Raková, účel cesty (účelovej komunikácie) určí správca. Obec je 
správcom všetkých MK. Tak je potrebné prehlásiť MK za účelové komunikácie a vymedziť 
na nich účel: „príjazd k rodinným domom“ a dosť. Podľa zákona sa to dá. 
Ing. Martin Benko, ObÚ, podľa zákona 135 a vyhlášky 35 sa to dá. Účelová komunikácia 
môže byť neverejná, so súhlasom správcu, vlastníka alebo užívateľa. To obce sú. 
Bc. Anton Heglas, starosta Raková, mal otázku, čo v prípade, že mám vymedzenú neverejnú 
účelovú komunikáciu a niekto požiada o špeciálne užívanie. Môžem ho tadiaľ pustiť?    
Ing. Martin Mravec, ObÚ, odpovedal, že dopravný inšpektorát môže povoliť výnimku, aj keď 
je tam osadená obmedzujúca značka. Výnimka je jednorazová. Alebo ju udelia obce so 
súhlasom dopravného inšpektorátu.    
Ing. Martin Benko, ObÚ, sú to len výnimky v zmysle zákona 8...
mjr. Ing. Ladislav Sventek, ODI, keď obce začlenia MK medzi účelové a budú na nich 
vydávať výnimky pre špeciálne použitie, budú mať zároveň evidenciu, kto ich používal 
a prípadne poškodil. 
PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka Skalité, zhrnula doterajšiu debatu. Sú dve možnosti. 
Alebo má obec technickú dokumentáciu a na jej základe osadí obmedzujúce značky, stačí keď 
technická dokumentácia je len pre 2-3 problémové cesty, na ktorých sa ťaží, alebo sa vyhlási 
cesta za neverejnú a obmedzí sa účel. 
Zástupcovia súkromného sektora neboli pozvaní, lebo každá obec má svoj vlastný urbár 
a iných vlastníkov. 
V obci Skalité má obec dohodu s urbárom za platby za každý vyťažený kubík dreva 20 
centov. No od platnosti dohody preukazujú, že vyťažili len veľmi málo. 
Ing. Tomáš Ježík, Lesy SR, povedal, že koľko kto vyťažil, sa dá zistiť na obvodnom lesnom 
úrade.   
Ing. Martin Mravec, ObÚ, odpovedal, že záťažové skúšky pre pasport naozaj stačia len na tie 
najviac využívané MK. 
Juraj Strýček, starosta Svrčinovec, na Kysuciach sú hlavným problémom na MK tí, čo ťažia 
drevo. Ale sú tu aj poľnohospodári a po začiatku výstavby diaľnice k nim pribudnú aj 
dodávatelia stavby, ktorí budú voziť štrk a iné po MK. Urobiť samostatnú dohodu s každým 
nie je celkom možné. Treba nájsť všeobecné riešenie, uplatniteľné pre každého. 
Napr. lesáci majú v správe potoky a povodie Váhu väčšie toky. Ale keď sa vylejú, tak všetko 
ratuje len starosta. A ten tiež schytá za všetky škody v obci. Hľadajme spoločný rámec. 
Ing. Marián Masnica, starosta Makov, povedal, že záťažové skúšky stačí urobiť tam kde sú 
mosty a je cesta ošetrená.    
Mal otázku, kto vyhlasuje verejnú účelovú komunikáciu za neverejnú . Treba to urobiť so 
súhlasom vlastníka, ale kto je vyhlasovateľ.         
Obce vždy tvrdia, že hája záujmy občanov. Keď sa dajú rampy, bude to výhodné pre občanov, 
alebo nie.
Ing. Tomáš Ježík, Lesy SR, povedal, že keď sa dajú na MK rampy bude to chaos. Čo 
s vlastníkmi lesov, pozemkov, ktorí sú za rampami? 
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Ing. Martin Benko, ObÚ, ak je z lesa možných viac výstupov, odborný lesný hospodár určí,  
kade sa bude ťahať. Povolenie na ťažbu dáva Krajský lesný úrad.
Milan Matlák, starosta Podvysoká, otvoril problém motorkárov v lese, ktorý považuje za 
neriešený. Otázka na políciu, či nejako pokročili.
mjr. Ing. Ladislav Sventek, ODI, polícia pokiaľ motorkára nezastaví, nemôže konať. Oni sú 
nedolapiteľní, polícia nemá také stroje. Taktiež nemajú poznávacie značky, tak sa nedajú 
identifikovať. 
Ing. Marián Masnica, starosta Makov, mal otázku, či lesná cesta je účelová komunikácia.    
Ing. Tomáš Ježík, Lesy SR, povedal, že nepoužívajú takéto zadelenie. Klasifikujú podľa 
lesného zákona.
Ing. Marián Masnica, starosta Makov, mal otázku, či môže účelovú komunikáciu spoplatniť 
a či môže dať na ňu závoru. 
mjr. Ing. Ladislav Sventek, ODI, ODI môže dať výnimku na použitie účelovej komunikácie. 
Spoplatniť sa ÚK nedá. 
Ing. Tomáš Ježík, Lesy SR, povedal, že k tomuto problému treba ešte 2. kolo rokovaní. Ak by 
sa starostovia vydali cestou obchádzania zákona, budú musieť bojovať s vlastníkmi lesov. Ak 
sa na prokuratúru obrátia súkromníci, tá bude na ich strane. Lesy SR sa v prípade nepovolenia 
vstupov na miestne cesty tiež obrátili na prokuratúru. Obce si to musia dať do poriadku len 
podľa zákona, lebo Lesy SR sa budú súdiť.     
Návrh za jeden kubík vyvezeného dreva môže byť 10 centov pre obec na cesty. Musí sa začať 
jednať s celým zastupiteľstvom. 
Dáva návrh, aby sa obce poskladali na 2 komisárov, ktorí by kontrolovali MK v rámci celého 
okresu. Určite by mali čo robiť. 
Očakáva, že ho jednotliví starostovia vyzvú na uzavretie dohody a tiež že bude prizvaný na 
ďalšie spoločné rokovania.              
Juraj Strýček, starosta Svrčinovec, povedal, že nie je potrebné vyhrotiť situáciu na ostrie 
noža. Starostovia hľadajú schodné cesty, aby mohli zabezpečiť chod obcí v situácii, keď už 
nerátajú eurá ale jednotlivé centy. 
PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka Skalité, súhlasila, s tým, že dohoda je cesta. Toto 
rokovanie je len prvé spoločné stretnutie k problému MK. Určite budú nasledovať ďalšie. Tu 
sa len stanovila problematika, pootvorili sa možnosti riešenia. Po určitej dobe sa k tomu bude 
treba vrátiť, až kým sa nenájde spoločné riešenie v súlade so zákonom, ktoré zabezpečí, že 
MK budú môcť slúžiť všetkým a nie, že ich bude treba stále len ratovať.     

PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka Skalité, na záver poďakovala prítomným a najmä 
hosťom za to, že prišli pomôcť rozobrať taký pálčivý problém obcí, akým miestne 
komunikácie sú. 

Zápisnicu zapísala Mgr. Marta Sláviková.
  
   
     
  
                                                                                            PaedDr. Andrea Šimurdová
                                                                                                    Predseda ZMOK      
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