
Všeobecne záväzné nariadenie  obce Porúbka
o používaní miestnych komunikácií , verejných priestranstiev a chodníkov na

území Obce Porúbka

Obec Porúbka na základe ust. §-u 8 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím ust. §-u 6 ods.1 citovaného zákona a §-u 9 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov  v y d á
v a  pre územie Obce Porúbka 

v š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d n i e  č. 14/2013 
o používaní miestnych komunikácií , verejných priestranstiev a chodníkov na území Obce

Porúbka

Úvodné ustanovenia
§ 1

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje v súlade s platnou
       právnou úpravou používanie miestnych komunikácií , verejných priestranstiev a chodníkov,
      obmedzenie užívania miestnych komunikácií , verejných priestranstiev a chodníkov rozsah
      povinností subjektov pri závadách v schodnosti a zjazdnosti komunikácií , verejných
      priestranstiev a chodníkov
2. Toto VZN sa vzťahuje na všetky fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby  
     oprávnené na podnikanie, ktoré používajú a využívajú miestne komunikácie, 
      verejné priestranstva a chodníky na území  Obce Porúbka
3. Pod miestnymi komunikáciami obce rozumieme všeobecne prístupné a užívané ulice,
      cesty , verejné priestranstvá a chodníky, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete
      miestnych komunikácií / § 4b cestného zákona/. Miestne komunikácie na území obce
      Porúbka sú vo vlastníctve Obce Porúbka / § 3d ods.3 cestného zákona/.
4. Správu miestnych komunikácií vykonáva Obec Porúbka  /§3d ods.5 cestného zákona/.

§ 2
1. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely – aj miestne komunikácie , verejné priestranstva

a chodníky na celom území  Obce Porúbka– je  verejne prístupný a možno ho obvyklým
spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

§ 3
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. 

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,  verejného  priestranstva  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 verejného priestranstva 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.
   

§ 4
Používanie miestnych komunikácií

1. Obec Porúbka 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 , verejného   
            priestranstva, alebo chodníka v odôvodnenom prípade je možné požiadať Obec Porúbka
           o povolenie na prekopávku, pričom je potrebné uviesť komunikáciu , verejné priestranstvo, 
           alebo chodník do pôvodného stavu na náklady žiadateľa.
      c/ každý je povinný používať miestne komunikácie , verejné priestranstva 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. Všeobecné záväzne nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  v Porúbke

dňa: 20.11.2013,uznesením č.7/XXI/2013

        Všeobecné záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2014 

                                                       

                                                                                                Ing. Milan Janura
                                                                                                     starosta obce
                                                                                                                                  
 
        
        Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 21.11.2013
        Zvesené z úradnej tabule dňa:       9.12.2013                                                                           
                                       


