Všeobecne záväzné nariadenia
č. 4/2020
o premávke na pozemných komunikáciách na území
Obce Vydrník

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Obec Vydrník vydáva Všeobecne záväzné nariadenie, vypracované v súlade so
zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a zákonom SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
2. VZN upravuje podmienky užívania miestnych pozemných komunikácií, ochranu
miestnych komunikácií, premávku, prejazdu, státia a parkovania motorových vozidiel
všetkých druhov, ako aj ich návesov, prívesov a motocyklov (ďalej len motorové
vozidlá) na prevádzku vozidiel v súvislosti s čistotou obce, povinnosti chodcov na
území obce Vydrník.
3. Nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľom
motorového vozidla a nemotorového vozidla, ktorých vozidlá sa nachádzajú trvale
alebo dočasne na území obce Vydrník.
Článok II.
Podmienky na prevádzku vozidiel v obci
1. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obce, ktoré sa budujú a udržiavajú v súlade
s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali
potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy.
2. Obec na užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné
účely, než na ktoré sú určené vydáva povolenie na zvláštne užívanie. Obec môže
v povolení určiť podmienky na zvláštne užívanie a pre ich nesplnenie môže udelené
povolenie zrušiť. (§ 8 zák. 135/1961 Zb.)
3. Pri znečistení alebo poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže
spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie alebo poškodenie
spôsobil, uhradiť obci náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia
a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.
4. Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať miestnu komunikáciu a premávku na nej,
ani sťažovať jej údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží obec po dohode so
zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia: pritom môže byť tiež rozhodnuté po
predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné
opatrenia sa vykonávajú na jeho náklad.
5. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti uloží pokutu do 200 eur, právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov ak bez
povolenia obce, alebo v rozpore s vydaným povolením užíva miestnu komunikáciu
iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, znečistí
alebo poškodí miestnu komunikáciu tak , že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu
v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie (§ 22a zak. 135/1961 Zb.)
Na území obce sa zakazuje:
a) jazdiť vozidlami , ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojím
nákladom znečisťujú vozovku,

b) prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený a to tak, aby
rozpadávaním alebo odkvapkávaním znečisťoval vozovku, ovzdušie alebo
nezamoroval okolie zápachom,
c) spôsobovať znečisťovanie aj iným spôsobom, najmä narušovať kôpky uloženého
posypového materiálu, snehu a pod. a znemožňovať čistenie verejných
priestranstiev najmä parkovaním motorových vozidiel na vozovke miestnych
komunikácií pri ich údržbe a odvážaní odpadkov,
d) jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru hlučné a nadmieru znečisťujú ovzdušie,
e) odstavovať alebo dlhodobo parkovať na verejných priestranstvách vraky vozidiel,
karosérie, prívesy, ako aj vozidlá bez zjavného používania na ich prevádzku
f) vjazd motorových vozidiel na obecnú zeleň
Ďalej užívateľ miestnych komunikácií musí dodržiavať tieto podmienky:
a) pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla závadu, ktorá môže viesť
k znečisťovaniu verejného priestranstva, je povinný túto závadu bezodkladne
odstrániť.
Článok III.
Státie a parkovanie na verejných priestranstvách
a pozemných komunikáciách
1. Na miestnych komunikáciách, cestách a účelových komunikáciách (ďalej len cesta) na
území obce je státie a parkovanie povolené všetkým motorovým vozidlám.
2. Nákladným motorovým vozidlám, obytným motorovým vozidlám, prívesom
a návesom, dopravným strojom je parkovanie a státie na verejne prístupných
plochách umiestnených v intraviláne obce, v čase od 20:00 do 06:00 hod. zakázané.
Výnimka z tohto ustanovenia platí len pre postihnuté osoby používajúce osobitné
označenie vozidiel.
3. Na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území obce
Vydrník k tomu určených, je státie povolené všetkým vozidlám od 6:00 do 20:00 hod.
pokiaľ to nevylučujú iné predpisy a dopravné značenia.
4. Na verejných priestranstvách na území obce, ktoré nie sú pre státie motorových
vozidiel (aj návesov a prívesov i nim) určené a označené príslušným dopravným
označením je zakázané státie všetkých druhov vozidiel a odstavovanie ich prívesov
a návesov.
5. Ustanovenie článku II. Bod 2. sa netýka vozidiel zabezpečujúcich opravárenské,
údržbárske, komunálne služby, vozidiel záchrannej služby, požiarneho zboru, polície
a vozidiel s osobitným evidenčným číslom (diplomat. Vozidlá a pod.) počas doby
nevyhnutnej na vykonanie potrebných úkonov.
6. Na parkovanie motorových vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích plôch:
a) vyhradené parkoviská
b) vyhradené verejné priestranstvá
c) parkovacie miesta označené dopravnou značkou D 11a až D 11g
d) ostatné komunikácie ktoré
- nie sú označené dopravnou značkou zákaz zastavenie b 31, zákaz státia B 30
- ponechávajú voľný aspoň jeden pruh široký najmenej 3 metre pre každý smer
jazdy (§22 odst. b/zak. Č. 315/96 Z.z.)

- nie sú iným spôsobom v rozpore s pravidlami cestnej premávky
7. Za údržbu, čistotu, prevádzkovanie, dopravné značenie a poriadok na parkovacích
plochách zodpovedá ich vlastník, prípadne fyzická alebo právnická osoba, ktorá má
parkovisko v správe, prenájme alebo užívaní.
8. Nepovoľuje sa státie motorových vozidiel podľa článku II. písm. B tohto nariadenia
pod plechovými garážami (zákaz umiestnenia plechových garáži).

Článok IV.
Odstraňovanie vozidiel tvoriacich prekážku cestnej premávky
1. Kto spôsobí prekážku cestnej premávky, je povinný túto prekážku bez omeškania
odstrániť na vlastné náklady. Ak to neurobí, odstráni ju na jeho náklady správca cesty
(§ 40 odst. 1 zák. č. 315/1996 Z.z.).
2. Za prekážku cestnej premávky sa považuje všetko, čo môže ohroziť bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, najmä náklad, materiál alebo iné predmety, prípadne
aj vozidlo ponechané na ceste, chyby v zjazdnosti cesty.
3. Pod pojmom prekážka cestnej premávky sa pre účely tohto nariadenia, ďalej rozumie
vozidlo
- ponechané na parkovisku, vyhradenom pre iného účastníka
- ponechané na cestách v súlade s platnými predpismi, ak si to vyžiada bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky a verejný záujem.
4. Ak prekážku cestnej premávky nemožno bezodkladne odstrániť, je ten, kto prekážku
cestnej premávky spôsobil, povinný ju označiť: ak prekážku neoznačí, správca cesty
prekážku označí na náklady jej pôvodcu.
5. Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky, alebo ak ide o vozidlo uvedené v odseku
4, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj príslušník policajného zboru. Také vozidlo
správca cesty odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa.
Článok V.
Odstraňovanie vyradených vozidiel
1. Za vyradené vozidlo (tzv. vrak) sa podľa tohto nariadenia považuje motorové vozidlo,
zvláštne vozidlo, príves, náves, jednostopové motorové vozidlo trvale vyradené alebo
nespôsobilé prevádzky, ktoré svojím technickým stavom nespĺňa podmienky
bezpečnej a plynulej cestnej premávky, vzbudzuje dojem zanedbania a nepriaznivo
vplýva na životné prostredie.
2. Na cestách a ostatných verejných priestranstvách obce Vydrník je zakázané
umiestňovať vyradené vozidlá.
3. Držiteľ, ktorý odhlási motorové vozidlo z trvalej prevádzky, je povinný odstrániť ho
z verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to
neurobí, zabezpečí odstránenie správca cesty na náklady držiteľa vozidla (§ 91 odst.2
zák. č. 315/1996 Z.z.)
4. Nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 3. tohto článku nariadenia je posudzované
ako priestupok. Zároveň bude porušovateľovi povinnosti spojenej s včasným

neodstráneným vyradeného vozidla, vyrúbaný miestny poplatok za osobitné užívanie
verejného priestranstva.
5. Po zistení vyradeného vozidla ak je možné vozidlo identifikovať (napr. evid. číslo, čislo
motora, číslo karosérie a pod.) zistí správca komunikácii prostredníctvom dopravného
inšpektorátu OR PZ Slovenskej republiky v Poprade držiteľa motorového vozidla
a písomne ho vyzve na odstránenie protiprávneho stavu v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia výzvy. Zároveň ho poučí, že pokiaľ výzvu nesplní, odstráni vyradené vozidlo
na jeho náklady správca cesty.
6. Ak držiteľ vyradeného vozidla neodstráni vyradené vozidlo z verejného priestranstva,
alebo parkoviska v určenej dobe, urobí tak správca cesty. Zároveň začne voči nemu
cestný správny orgán priestupkové konanie a vyrúbe mu miestnu daň za osobitné
užívanie verejného priestranstva, počnúc dňom zistenia vyradeného vozidla.
7. Po zistení vyradeného vozidla kde nie je možné zistiť jeho držiteľa, bude tento
odstránený na základe rozhodnutia cestného správneho orgánu na miesto k tomuto
účelu zriadenému obcou Vydrník. Cestný správny orgán zároveň rozhodnutie
o odstránení vyradeného vozidla oznámi v mieste obvyklým spôsobom (napr. na
úradnej tabuli verejnou vyhláškou).
8. Držiteľ vyradeného vozidla je povinný uhradiť správcovi cesty náklady súvisiace
s odtiahnutím, odstavením a zabezpečením vraku na mieste k tomuto účelu
zriadenom. Cestný správny orgán doručí držiteľovi vyradeného vozidla vždy koncom
príslušného kalendárneho mesiaca poplatok vo výške nákladov vzniknutých obci
v tom ktorom mesiaci. Po uplynutí 3-och mesiacov bude vozidlo poskytnuté zberným
surovinám za úplatu.
9. Správca cesty môže poveriť výkonom odťahovania vozidla (vraku a odstraňovania
vraku) právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie uvedenú činnosť
vykonávať v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
10. Odťahovanie vozidla sťažujúceho údržbu miestnych komunikácií a odstraňovanie
vyradeného vozidla zabezpečuje v spolupráci so správcom pozemných komunikácií
osoba oprávnená odťahovaním vozidiel.
11. Pokiaľ sa vodič vozidla alebo oprávnená osoba dostaví na miesto, z ktorého je vozidlo
odťahované v dobe nakladania, oprávnenej osobe alebo vodičovi sa vydá až po
zaplatení poplatku za prevedené úkony.
Článok VI.
Spoločné ustanovenia pre odťahovanie vozidiel
1. Pred odtiahnutím vozidla spíšu osoby oprávnené na vykonávanie odtiahnutia
zápisnicu, v ktorej sa uvedie najmä čas odťahovania, dôvod odťahovania, druh,
typ a EČ vozidla.
2. Zápisnicu podpisujú oprávnené osoby, ktoré rozhodli o odtiahnutí vozidla a držiteľ
vozidla, pokiaľ je pri úkone prítomný. Oprávnenými osobami sú príslušníci polície
a správca cesty.
3. Pri vydaní vozidla, resp. vraku držiteľovi sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska držiteľa
motorového vozidla a číslo občianskeho preukazu (resp. iného dokladu,
ktorým občan preukazuje svoju totožnosť)
b) identifikácia dokladu, z ktorého boli zistené vlastnícke práva k vozidlu

c) popis zjavných závad na technickom stave vozidla
4. Zápisnicu podpisuje držiteľ vozidla a oprávnená osoba, ktorá vozidlo vydala. Ak
držiteľ odmietne zápisnicu podpísať, táto skutočnosť sa spolu s uvedením dôvodu
v zápisnici písomne uvedie.

Článok VII.
Spoločné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať cestný správny
orgán, poverení zamestnanci Obecného úradu vo Vydrníku v súlade so svojimi
kompetenciami
2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť fyzická osoba postihnutá podľa
zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
3. Správcom miestnych komunikácií je obec Vydrník.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa schvaľuje premávka na pozemných komunikáciách obce
Vydrník bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce dňa 19.08.2020
2. Na VZN č. 4/2020 , ktorým sa schvaľuje premávka na pozemných komunikáciách obce
Vydrník sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník dňa 4.9.2020 uznesením č. 162
3.

VZN č. 4/2020, ktorým sa schvaľuje premávka na pozemných komunikáciách obce Vydrník
bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 4.9.2020

4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo vo Vydrníku.
Článok X.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť .......................

Vo Vydrníku 18.8.2020
Mgr. Jozef Bizoň
starosta obce

