OBEC OVČIARSKO

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2012
o používaní miestnych komunikácií na území obce Ovčiarsko

September 2012

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku na základe ust. paragrafu 8 ods. 4 zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím ust. paragrafu 6
ods. 1 cit. zákona a paragraf 9 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce

všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012
o používaní miestnych komunikácií na území obce Ovčiarsko

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Paragraf 1
1.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou používanie
miestnych komunikácií a obmedzenie užívania miestnych komunikácií, rozsah povinností
subjektov pri závadách v schodnosti a zjazdnosti.
2.
Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré používajú a využívajú miestne komunikácie na území obce.
3.
Pod miestnymi komunikáciami obce rozumieme všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty
a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií (§
4b cestného zákona).
Miestne komunikácie na území obce Ovčiarsko sú vo vlastníctve obce (§ 3d ods. 2 cestného
zákona).
4.
Správu miestnych komunikácií vykonáva obce Ovčiarsko (§ 3d, ods. 4 , písm. b) cestného
zákona).
Paragraf 2
1.
Majetkom Obce Ovčiarsko sú veci – hnuteľné a nehnuteľné - vo vlastníctve obce.
Obec je povinná svoj majetok chrániť a zveľaďovať, zásadne nezmenšený zachovávať.
2.
Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely – aj miestne komunikácie na celom území obce
k.ú. Ovčiarsko – je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho
používanie obec neobmedzila.

Paragraf 3
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií
1.
Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný bez prieťahov odstraňovať ich
vlastník, resp. správca – t.j. obec.
2.
Závady v schodnosti odstraňuje vlastník, resp. správca miestnej komunikácie, a aj vlastník,
správca alebo užívateľ nehnuteľnosti, ak ide o závady vzniklé znečistením, poľadovicou
alebo snehom.
Tieto závady musia byť odstránené bez zbytočného odkladu a v nevyhnutne potrebnom čase,
najneskôr do troch hodín po vzniku tejto závady.
Výnimky z tohto ustanovenia udeľuje starosta obce, pri zohľadnení konkrétnej situácie
a konkrétnych podmienok.
3.
Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti
je povinný ten, kto takéto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a uviesť
komunikáciu do pôvodného stavu.
Ak tak neurobí, bude znášať všetky náklady spojené s odstránením znečistenia uvedením
komunikácie do pôvodného stavu.
Zároveň bude jeho konanie postihované podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
4.
Pri poškodzovaní resp. poškodení miestnej komunikácie, ktorá spôsobuje alebo môže
spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto to spôsobil, uhradiť vlastníkovi, resp.
správcovi miestnej komunikácie všetky náklady spojené s uvedením miestnej komunikácie do
pôvodného stavu.
Zároveň bude jeho konanie postihované podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
V tomto prípade je možné dohodnúť sa s obcou aj inak, napr. odstránením závady sám,
poskytnutie finančných prostriedkov alebo iných naturálnych plnení za účelom odstránenia
závad a pod.
O konkrétnej podobe rozhoduje starosta obce.
5.
Výnimky z ods. 3 a 4 tohto ustanovenia povoľuje starosta obce zohľadňujúc charakter
znečistenia a poškodenia miestnej komunikácie a ochotu tento stav napraviť (odstrániť).

Paragraf 4
Používanie miestnych komunikácií
1.
Obec Ovčiarsko stanovuje nasledovné kritéria používania a užívania miestnych komunikácií:
- každý je povinný zdržať sa zásahov do majetku obce, spočívajúcich v jeho špinení,
poškodzovaní, znehodnocovaní
- každý je povinný zdržať sa zásahov do telesa miestnej komunikácie
- každý je povinný ochraňovať majetok obce – aj miestne komunikácie
- každý je povinný používať miestne komunikácie v súlade s platnou právnou úpravou.
2.
Nerešpektovanie týchto základných pravidiel so sebou nesie zodpovednosť jednotlivých
subjektov, najmä právo a možnosť postupovať podľa ustanovení § 22 a, 22 c zák. č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Paragraf 5
Obmedzenie používania miestnych komunikácií na území obce
1.
V súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obmedzuje sa používanie všetkých miestnych komunikácií na území
obce Ovčiarsko.
2.
Obmedzenie používania miestnych komunikácií podľa tohto ustanovenia v sebe zahŕňa:
a) obmedzenie vstupu na miestne komunikácie vozidlám, ktoré odvážajú drevnú hmotu
z ťažby na predaj.
3.
Výnimky z tohto ustanovenia môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť výlučne starosta
obce. Výnimky musia byť viazané na:
a) aspoň na zálohovú (predbežnú úhradu) časti nákladov, spojených s uvedením miestnej
komunikácie do pôvodného stavu.
Výška úhrady – 1 nákladné auto – poplatok 10,- eur.
b) uzavretie zmluvného vzťahu o kompenzácii – t.j. o spôsobe a výške (spôsobu výpočtu
úhrady) škôd a poškodení telesa miestnej komunikácie a termíne jej úhrady.
Sankcie: Za porušenie ustanovení v paragrafe 5 môže správca miestnych komunikácií uložiť
pokutu do výšky 500 eur, a to v každom jednotlivom prípade porušenia zvlášť.

Paragraf 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Ovčiarsko bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Ovčiarsku pod č. 104 dňa 28.09.2012.
2.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho
uverejnenia na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Ovčiarsko.
Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.
3.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Ovčiarsku.

V Ovčiarsku 28.09.2012

Darina Ninisová
poverená zastupovaním starostu obce
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