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Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 6/ 2012
o zjazdnosti a schodnosti miestnych
komunikácií a chodníkov

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 10 /2012, dňa 27. januára 2012.
Vyvesené na úradnej tabuli od 30. januára 2012 do 14. februára 2012.
Účinnosť od 15. februára 2012.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 9 ods. 3 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre
územie obce Dolný Ohaj
Všeobecne záväzné nariadenie o zjazdnosti a schodnosti
miestnych komunikácií a chodníkov
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje povinnosti pri odstraňovaní
závad v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných
úsekoch ciest cez obec ako aj závady schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne
pre chodcov.
2. Miestnymi komunikáciami obce rozumieme všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a
priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
§2
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti
1. Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný bez prieťahov odstraňovať ich
vlastník, resp. správca – t.j. obec, v prípade investičných akcií investor, resp. dodávateľ.
2. Závady v schodnosti vzniknuté znečistením, poľadovicou alebo snehom musia byť
odstránené bez zbytočného odkladu a v nevyhnutne potrebnom čase. Tieto závady odstraňuje,
ten, kto ich spôsobil, v prípade snehu a poľadovice vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti pred
ktorou sa chodník nachádza.
3. Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v
zjazdnosti je povinný ten, kto takéto znečistenie spôsobil, bez prieťahov 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 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov.
4. Pri poškodzovaní, resp. poškodení miestnej komunikácie alebo chodníka, ktoré
spôsobuje alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti alebo schodnosti, je povinný ten, kto to
spôsobil, uhradiť vlastníkovi, resp. správcovi miestnej komunikácie všetky náklady spojené
s uvedením miestnej komunikácie alebo chodníka do pôvodného stavu. Zároveň bude jeho
konanie postihované podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov.
V takomto prípade je možné dohodnúť sa s obcou aj inak, napr. odstránením závady na
vlastné náklady, poskytnutie finančných prostriedkov alebo iných naturálnych plnení za
účelom odstránenia závad a podobne. O konkrétnej podobe rozhoduje starosta obce.
§3
Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom miestnych komunikácií
Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom miestnych komunikácií je upravená v § 9
a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov.
§4
Používanie miestnych komunikácií
1. Obec Dolný Ohaj stanovuje nasledovné kritéria používania a užívania miestnych
komunikácií:
a/ každý je povinný zdržať sa zásahov do majetku obce, spočívajúc v jeho znečisťovaní,
poškodzovaní, znehodnocovaní,

b/ každý je povinný zdržať sa zásahov do telesa miestnej komunikácie a chodníka,
v odôvodnenom prípade je možné požiadať Obec Dolný Ohaj o povolenie na prekopávku,
pričom je potrebné uviesť komunikáciu alebo chodník do pôvodného stavu na náklady
žiadateľa.
c/ každý je povinný používať miestne komunikácie a chodníky v súlade s platnou
právnou úpravou.
2. Nerešpektovanie týchto základných pravidiel so sebou nesie zodpovednosť
jednotlivých subjektov, najmä právo a možnosť postupovať podľa ust. §-u 22a, 22c
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány samosprávy obce ( starosta, obecné
zastupiteľstvo) a pracovníci obecného úradu.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o zjazdnosti a schodnosti miestnych
komunikácií a chodníkov sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2000 o zjazdnosti
a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 12.01. 2012.

V Dolnom Ohaji 10.01.2012

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule dňa 27.01.2012.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov uznieslo dňa 27.01.2012
uznesením č. 10 /2012.
Schválené poslancami OZ, v počte prítomných poslancov 8
Za návrh:
Proti návrhu:
Hlasovania sa zdržalo:

8
0
0

VII.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2012.
Vyvesené: 30.01.2012
Zvesené: 14.02.2012

Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj

V Dolnom Ohaji 30.01.2012

Doložky:


Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie
na úradnej tabuli obce:

dňa: 12.01.2012



pečiatka ............................

podpis: ................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce:

dňa: 14.02.2012



podpis: ................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom
vyvesené ( publikované) na úradnej tabuli obce:

dňa: 30.01.2012



pečiatka ............................

pečiatka ............................

podpis: ................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť:

dňa: 15.02.2012

pečiatka ............................

podpis: ................................

