OBEC PERÍN –CHYM
na základe ustanovenia § 8 ods. 5 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 1 cit. zákona a ustanovenie § 3 a
§ 9 ods. 3 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2010
o p o u ž í v a n í m i e s t n y c h k o m u n i k á c i í na území obce Perín - Chym

§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou,
používanie miestnych komunikácií v obci Perín – Chym, obmedzenie ich užívania a
povinnosti a zodpovednosť fyzických a právnických osôb 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 miestne komunikácie na území obce.
§2
Vymedzenie miestnych komunikácií
(1) Miestnymi komunikáciami obce sú verejnosti prístupné a verejnosťou používané
ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete
miestnych komunikácií. Miestne komunikácie na území obce Perín – Chym sú vo
vlastníctve obce.
(2) Pre k.ú. Perín sú miestnymi komunikáciami hlavne komunikácie vedené v KN na
pozemkoch v intraviláne obecnej časti Perín, a to hlavne všetky cesty s výnimkou
štátnej cesty v smere Veľká Ida – Buzica, a Veľká Ida - štátna hranica s MR (smer
Základná škola v Períne).

(3) V k.ú. Chym sú miestnymi komunikáciami hlavne komunikácie vedené v KN na
pozemkoch v intraviláne obecnej časti Chym, a to hlavne všetky cesty s výnimkou
štátnej cesty v smere Veľká Ida – Buzica.
(4) V k.ú. Vyšný Lanec sú miestnymi komunikáciami všetky cesty vedené v KN na
pozemkoch v intraviláne obecnej časti Vyšný Lanec .
(5) Správu miestnych komunikácií na území obce Perín – Chym vykonáva obec.

(6) Obec je povinná, v zmysle ust. § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov, svoj majetok, vrátane miestnych
komunikácii, chrániť, zveľaďovať a zachovávať.
(7) Majetok obce slúžiaci na verejné účely, vrátane miestnych komunikácii na celom
území obce Perín – Chym, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom
používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

§3
Obmedzenie používania miestnych komunikácií na území obce
(1) V súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov obmedzuje sa používanie miestnych komunikácií na
území obce
a. podľa prislúchajúceho schváleného dopravného značenia,
b. tam, kde používanie miestnej komunikácie nie je obmedzené dopravným
značením, obmedzuje sa vstup vozidlám nad hmotnosť 3,5 tony
(2) Obmedzenie sa nevzťahuje na jednorazový prevoz stavebného alebo iného
materiálu, prípadne hnuteľných vecí do domácností.
(3) Správca miestnej komunikácie môže rozhodnúť o povolení výnimiek z obmedzení
ustanovených v odseku 1 v súlade s platnou právnou úpravou, ak došlo k dohode
medzi správcom miestnej komunikácie a jej užívateľom o úhrade nákladov na
uvedenie miestnej komunikácie do pôvodného stavu.
(4) Elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na
rozvod tepla a vykurovacích plynov, pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby ciest alebo
miestnych komunikácií, nesmú sa umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných
pozemkoch. Pri výstavbe nových sídlisk a pri ucelenej prestavbe jestvujúcej zástavby
je dovolené umiestňovať vedenie v chodníkoch a priľahlých zelených pásoch
v káblových kanáloch, kolektoroch a štôlňach; kanalizačné vedenie sa môže
umiestňovať v celom telese cesty alebo miestnej komunikácie.

§4
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií
(1) Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný bez prieťahov odstraňovať ich
vlastník, resp. správca.
(2) Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza
v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez
prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ
tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Tieto závady musia byť
odstránené bez zbytočného odkladu (v čase od 6. 00 hod do 18.00 hod do 3 hodín od
vzniku). Výnimky z tohto ustanovenia udeľuje starosta obce, pri zohľadnení
konkrétnej situácie a konkrétnych podmienok.
(3) Pri znečistení miestnej komunikácie je ten, kto takéto znečistenie spôsobil povinný
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.
(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. V tomto prípade je možné dohodnúť s 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 alebo
odstrániť .
§5
Zodpovednosť za škodu
(1) Užívatelia miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im
vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu miestnych
komunikácií.
(2) Správcovia miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli
užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem
prípadu, že sa preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť,
ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
(3) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území
hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých
príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli
znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Na povoľovanie zásahov do miestnych komunikácií v zmysle stavebnej činnosti sa
postupuje podľa ustanovení zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
(2) Na vyberanie správnych poplatkov sa postupuje podľa ustanovení zák. č. 145/1995 Z.
z. v znení neskorších predpisov položka 82 a 84.
(3) Porušenie tohto VZN postihované podľa ustanovení § 22a a § 22c zák. č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
(4) Za porušenie tohto nariadenia môže starosta právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie podľa §13 ods.9 zákona SNR č. 369/1969 Zb. uložiť pokutu
do 6 638 EUR.
(5) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Períne Chyme dňa 01. 03. 2010 uznesením číslo 227/2010.
(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16. 03. 2010.
(7) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Perín – Chym.

Mgr. Adriena Baranová
starostka obce

Návrh VZN na pripomienkovanie bol:
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