OBEC ZLATNÍKY

Obec zastupiteľstvo
Zlatníky

VZN Obce Zlatníky
o miestnych komunikáciách

Návrh VZN vyvesený :
Návrh VZN zvesený :

14.06.2018
29.06.2018

VZN zverejnené :
Účinné od :

30.06.2018
01.07.2018.

Obecné zastupiteľstvo v Zlatníkoch v zmysle ustanovení č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie Obce
Zlatníky toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 obce Zlatníky o miestnych
komunikáciách

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Miestnymi komunikáciami pre účely tohto VZN sú všeobecne prístupné a užívané ulice,
parkoviská vo vlastníctve Obce Zlatníky a a verejné priestranstvá v k.ú. Zlatníky, ktoré
slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
2. Sieť miestnych komunikácií sa buduje a udržuje v súlade s územno-plánovacou
dokumentáciou obce tak, aby uľahčovala osídlenie obce, vyhovovala potrebám miestnej
dopravy , prípadne poľnohospodárskej dopravy a ak to vyžadujú všeobecné záujmy aj
potrebám diaľkovej dopravy a obrany štátu.
Čl. II
Všeobecné užívanie
1. Premávku na komunikáciách upravujú osobitné predpisy, v ich medziach smie každý užívať
komunikáciu obvyklým spôsobom a na účely, na ktoré je určená.
2. Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému a dopravno-technickému stavu dotknutej
komunikácie , nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať.
Čl. III
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti
1. Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií bez prieťahov odstraňuje obec.
2. Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti
chodníkov sú povinní bez prieťahov odstraňovať ich správcovia.
3. Na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípadne schodnosti možno používať chemické
posypové materiály v súlade s osobitnými predpismi a len tam, kde je to nevyhnutne
potrebné.
4. Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu
v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť
a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu. Ak sa tak nestane je povinný uhradiť Obci
Zlatníky náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do
pôvodného stavu.
5. Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu
v zjazdnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť Obci Zlatníky náklady

spôsobené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu,
pokiaľ sa s Obcou nedohodne ,že poškodenie bez prieťahov odstráni sám.
6. Ustanovenie ods. 4 a 5 tohto VZN platí aj pri znečistení alebo poškodení, ktoré spôsobí
alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov
alebo v schodnosti chodníkov.
Čl. IV
Zodpovednosť za škodu , ktorá vznikla užívaním komunikácie
1. Užívatelia miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo
stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu miestnych komunikácií.
2. Obec zodpovedá za škody , ktoré vznikli užívateľom miestnych komunikácií vo vlastníctve
obce a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti , okrem prípadu, že preukážu, že nebolo
v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
V ostatných prípadoch za uvedené škody zodpovedajú správcovia komunikácií.
3. Obec Zlatníky zodpovedá za škody , ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych
komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov vo vlastníctve obce ,
okrem prípadov, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť ani na
ne predpísaným spôsobom upozorniť. V ostatných prípadoch za škody zodpovedajú
správcovia komunikácií a chodníkov.
Čl. V
Ochrana miestnych komunikácií
1. Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať miestnu komunikáciu a premávku na nej, ani
sťažovať ich údržbu.
2. Vlastníci ,správcovia alebo užívatelia nehnuteľností v susedstve miestnych komunikácií
musia dovoliť, aby príslušný správny orgán urobil na ich pozemkoch potrebné opatrenia na
zabránenie zosuvu skál a pôdy, pádu kamenia a stromov a na umožnenie odtoku vody , ak
toto nebezpečenstvo vznikne výstavbou alebo prevádzkou miestnej komunikácie, alebo
prírodnými vplyvmi, ak to nebezpečenstvo vznikne z konania vlastníkov, správcov alebo
užívateľov susedných nehnuteľností, sú títo povinní urobiť na dotknutých pozemkoch
potrebné opatrenia.
Čl. VI
Dočasné a pevné prekážky
1. Na vozovke a v tesnej blízkosti miestnych komunikácií sa okrem dopravných značiek
a dopravných zariadení nesmú umiestňovať žiadne predmety, ktoré by tvorili pevnú
prekážku.
2. Taktiež sa nesmú na miestnych komunikáciách a v ich tesnej blízkosti odstavovať motorové
a iné vozidlá, ktoré by bránili plynulej premávka na miestnej komunikácii alebo by
znemožňovali vjazd na iné nehnuteľnosti z miestnej komunikácie.
3. V blízkosti miestnych komunikácií je tiež zakázané zriaďovať skládky rôzneho materiálu.
Čl. VII
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten , kto poruší ustanovenia § 22c zákona č. 135/1961 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov.
2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.

Čl. VIII
Pokuty
1. Cestný správny orgán – obec v rozsahu svojej pôsobnosti môže uložiť za porušenie zákona
pokutu až do výšky 33 190 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie podľa osobitných predpisov.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo prerokované na 43. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Zlatníkoch
dňa 29.06.2018 a schválené jeho Uznesením č. 43/2018
Týmto VZN sa ruší VZN obce o miestnych komunikáciách zo dňa 31.01.2013 .
Toto VZN obce o miestnych komunikáciách nadobúda účinnosť dňa 01.07.2018.

Milan Gešnábel
starosta obce

