
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 
o používaní miestnych komunikácií  

na území obce Osuské 

 
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom na základe ust. § 4 ods. 3 písm. e/ a § 8 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s použitím ust. § 3 ods. 6 a § 3d ods. 5 písm. c/ zák. č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,  v y d á v a  pre 

územie obce všeobecne  záväzné  nariadenie o používaní miestnych komunikácií na území obce 

 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

§ 1 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou používanie     

miestnych komunikácií, obmedzenie užívania miestnych komunikácií, rozsah povinností subjektov 

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 a využívajú miestne komunikácie na území obce. 

3. Pod miestnymi komunikáciami obce rozumieme všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a 

priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií (§ 4b 

cestného zákona). 

Miestne komunikácie na území obce Osuské sú vo vlastníctva obce Osuské (§ 3d ods. 3 cestného 

zákona). 

4.  Správu miestnych komunikácií vykonáva obec Osuské (§ 3d ods. 5 písm. c/ cestného zákona). 

5.     Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely – aj miestne komunikácie na celom území obce Osuské – 

je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec 

neobmedzila. 

 

§ 3 

      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 na miestnych komunikáciách odstraňuje vlastník, resp. správca miestnej 

komunikácie. 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  nehnuteľností,  pokiaľ  tieto závady vznikli 

znečistením, poľadovicou alebo snehom. Tieto závady musia byť odstránené bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 48 hodín po vzniku tejto závady. Výnimky z tohto ustanovenia udeľuje 

starosta obce, pri zohľadnení konkrétnej situácie a konkrétnych podmienok. 

3. Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti je povinný 

ten, kto takéto znečistenie spôsobil, 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. Zároveň  bude jeho konanie postihované podľa zák. č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

 

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. Zároveň 

bude jeho konanie postihované podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov.  

 

5. Výnimky z ods. 3 a 4 tohto ustanovenia povoľuje starosta obce zohľadňujúc charakter znečistenia a 

poškodenia miestnej komunikácie a ochotu tento stav napraviť (odstrániť). 

 

 

§ 4 



    Používanie miestnych komunikácií 

 
1. Obec Osuské stanovuje nasledovné kritéria používania a užívania miestnych komunikácií: 

- každý je povinný zdržať sa zásahov do majetku obce, spočívajúcich v špinení, poškodzovaní, či 

znehodnocovaní miestnych komunikácií, 

- každý je povinný zdržať sa zásahov do telesa miestnej komunikácie, 

- každý je povinný používať miestne komunikácie v súlade s platnou právnou úpravou. 

   

2. Nerešpektovanie týchto základných pravidiel so sebou nesie zodpovednosť jednotlivých subjektov, 

najmä právo a možnosť postupovať podľa ustanovení §§ 22a - 22c zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

 

 

§ 5 

Obmedzenie používania miestnych komunikácií na území obce 

 

1. V súlade s ustanovením § 8 ods. 5  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obmedzuje sa používanie miestnych komunikácií na území obce Osuské a to: 

- miestna komunikácia : ul.E.Lehockého , ul. Záhumenská, ul.Krátka, ul.Dr.Ing.Š.Janšáka, 

ul.Cintorínska,  ul.Vinohrádok, ul.Družstevná. 

- miestna komunikácia : ul.Výhony od bytovky č.15 smerom k bytovkám č.14,13 

 

2. Obmedzenie používania miestnych komunikácií podľa tohto ustanovenia v sebe zahŕňa : 

                  -  obmedzenie vjazdu na miestne komunikácie vozidlám nad hmotnosť 3,5 tony 

                  -  zákaz parkovania poľnohospodárských strojov a  vozidiel nad 3,5 tony 

3.  Obmedzenie sa nevzťahuje : 

         - na vozidlá zásobovania a dopravnej obsluhy 

        - na jednorazové prevezenie stavebného alebo iného materiálu, príp. hnuteľných vecí do domácností. 

     -  na prejazd poľnohospodárskych strojov za účelom vykonávania poľnohospodárskych prác  

 

§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

                   

         1.  Obmedzenie vjazdu na miestne komunikácie uvedené v § 5 ods.1 je vyznačené   dopravnými značkami   

podľa „Pasportu dopravného značenia obce Osuské“ 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Osuské dňa 9.8.2007 

uznesením č.35/2007  a nadobúda účinnosť 1.9.2007.  

 

 

  

 

                   V Osuskom dňa 25.7. 2007                                                             Ing. Anton Fiala 

                            Starosta obce Osuské 
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