Obec Vyšná Boca v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s použitím ustanovenia. § 9 ods.3 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a pre
územie obce Vyšná Boca toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2014
o používaní miestnych komunikácií na území obce Vyšná Boca
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia ďalej len „VZN“ je upraviť v súlade
s platnou právnou úpravou rozsah povinností pri užívaní miestnych komunikácií na území
obce Vyšná Boca, obmedzenie užívania miestnych komunikácií, určenie rozsahu
povinností subjektov pri závadách v schodnosti a zjazdnosti miestnych komunikácií
s prihliadnutím na
podmienky obce Vyšná Boca, jej obyvateľov a spôsob ich
odstraňovania.
2. Toto VZN sa vzťahuje na všetky fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a
právnické osoby ktoré používajú miestne komunikácie na území obce Vyšná Boca.
3. Miestnymi komunikáciami obce sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a verejné
priestranstvá vo vlastníctve obce Vyšná Boca, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené
do siete miestnych komunikácií. Miestne komunikácie ako obecný majetok možno užívať
obvyklým spôsobom, pokiaľ jeho užívanie neobmedzila obec Vyšná Boca.
§2
Správa a údržba miestnych komunikácií
1. Správu a údržbu miestnych komunikácií vykonáva obec Vyšná Boca. Obec zodpovedá za
čistotu, zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií. Zimnú údržbu miestnych
komunikácií vykonáva obec Vyšná Boca.
2. Správu účelových komunikácií vykonáva tá fyzická a právnická osoba, pre ktorú účelová
komunikácia výlučne alebo prevažne slúži. Ak takáto komunikácia slúži viacerým
užívateľom, títo prispievajú spoluúčasťou na opravu, údržbu, rekonštrukciu a čistenie
účelovej komunikácie.
§3
Užívanie miestnych komunikácií
1. Každý smie užívať miestnu komunikáciu obvyklým spôsobom na účely, na ktorý sú
miestne komunikácie určené. Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu
a dopravno-technickému stavu komunikácie. Nesmie ju poškodzovať ani znečisťovať.
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2. Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť závady
v jej zjazdnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi miestnej
komunikácie všetky náklady spojené s uvedením miestnej komunikácie do pôvodného
stavu.
3. Zakazuje sa vychádzať na vozovku miestnej komunikácie s neočistenými kolesami
motorových vozidiel, ktoré by mohli spôsobiť dopravnú nehodu. Pri znečistení
miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti
miestnej komunikácie, je povinný ten, kto takéto znečistenie spôsobil, bez zbytočného
odkladu a v nevyhnutne potrebnom čase, najneskôr do troch hodín po vzniku tejto
závady ho odstrániť a uviesť miestnu komunikáciu do pôvodného stavu. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti, bude znášať všetky náklady spojené s odstránením
znečistenia a uvedením miestnej komunikácie do pôvodného stavu.
4. Na úhrade nákladov na uvedenie miestnej komunikácie do pôvodného stavu ktoré
vznikli poškodením alebo znečistení miestnej komunikácie, sa môže subjekt, ktorý
poškodenie alebo znečistenie spôsobil dohodnúť s obcou, že závady odstráni sám,
alebo poskytne obci finančné prostriedky za účelom odstránenia týchto závad vo
forme zálohovej úhrady časti nákladov, spojených s uvedením miestnej komunikácie
do pôvodného stavu.
5. Uzavretie zmluvného vzťahu o kompenzácií úhrady a termínu úhrady je v kompetencii
starostky obce po predchádzajúcom prerokovaní v obecnom zastupiteľstve obce
Vyšná Boca.
§4
Zabezpečenie schodnosti chodníkov a zjazdnosti miestnych komunikácií
1. Za zabezpečenie schodnosti chodníkov a zjazdnosti miestnych komunikácií spôsobených
snehom spadnutým zo striech domov a poľadovicou, zodpovedajú vlastníci alebo
užívatelia týchto nehnuteľností.
2. Sneh spadnutý zo striech domov na chodník a na miestnu komunikáciu, znemožňujúci ich
schodnosť a zjazdnosť, sú zodpovedné subjekty povinné okamžite odstrániť.
3. Počas dlhodobého sneženia, alebo pri vzniku poľadovice sú zodpovedné subjekty povinné
v priebehu dňa vykonať aj opakované čistenie verejného priestranstva.
4. Pri snehovej kalamite môže starostka obce vyhlásiť pre právnické a fyzické osoby
pracovnú pohotovosť a uložiť povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri
likvidácii a odstraňovaní následkov kalamity.
§5
Užívanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pri stavebných prácach
1. Pri stavbách, prestavbách, nadstavbách alebo opravách ako aj ostatnej stavebnej činnosti
zakazuje sa skladovať materiál na chodníkoch, miestnych komunikáciách a ostatných
miestach verejných priestranstiev.
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2. V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva, je potrebné
požiadať o súhlas starostku obce cestou obecného úradu, ktorá určí podmienky a spôsob
využitia dočasného zabratia a úpravy verejného priestranstva do pôvodného stavu po
ukončení prác.
3. Zakazuje sa akékoľvek rozkopávanie a prekopávanie miestnych komunikácií bez súhlasu
starostky obce.
§6
Obmedzenie používania miestnych komunikácií
1. Za účelom predchádzania poškodeniu miestnych komunikácií, ktoré spôsobia alebo môžu
spôsobiť závadu v zjazdnosti, ohrozia alebo môžu ohroziť chodcov, obmedzuje sa
používanie miestnych komunikácií na území obce Vyšná Boca motorovým vozidlám, ktoré
odvážajú drevnú hmotu z ťažby na predaj, obmedzením vstupu na miestne komunikácie
vozidlám s hmotnosťou vyššou ako 3,5 ton.
2. Obmedzenie sa nevzťahuje na jednorazové prevezenie stavebného alebo iného hnuteľného
materiálu do domácností.
§7
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia bude postihované podľa § 22a a nasl. zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Návrh nariadenia bol zverejnený dňa 20.08.2014.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce bolo prejednané a schválené na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Boci dňa 06.10.2014 uznesením č. 59/2014
3. Nariadenie bolo vyhlásené dňa 07.10.2014.
4. Nariadenie č. 1/2014 o používaní miestnych komunikácií na území obce Vyšná Boca
nadobúda účinnosť dňom 01.11. 2014

Ľubica Trégerová
starostka obce
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