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Obecné zastupiteľstvo v Hudcovciach sa na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm. e), § 8 ods. 5  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

(ďalej len „VZN“)., v súlade § 3 ods. 6, § 3d ods. 5 a § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o používaní miestnych 

komunikácií a schodnosti chodníkov v obci Hudcovce. 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade s platnou právnou 

úpravou používanie miestnych komunikácií, obmedzenie užívania miestnych komunikácií, 

rozsah povinností subjektov pri závadách  v schodnosti a v zjazdnosti.  

 

2. Toto VZN sa vzťahuje na fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na 

podnikanie, ktoré užívajú miestne komunikácie na území obce.  

 

3. Pod miestnymi komunikáciami obce sa rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice  

a príslušenstvá (chodníky), ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 

komunikácií (§ 4b cestného zákona)  

 

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

 

§ 2 

Používanie miestnych komunikácií 

1. Majetok obce Hudcovce, ktorý slúži na verejné účely – aj miestne komunikácie na celom  

území obce – je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho použitie 

obec neobmedzila.  

§ 3 

Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov 

1. Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný bez prieťahov odstraňovať jej vlastník, 

resp. správca – t.j. obec.  

 

2. Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách ako aj 

závady  v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov je povinná odstraňovať obec. 

Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle 

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.  

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 uvedenej komunikácie do pôvodného stavu. Zároveň bude jeho konanie postihované 

podľa cestného zákona. 



 

  

4. Výnimku z ods. 3 tohto nariadenia povoľuje starosta obce pri zohľadnení charakteru 

znečistenia miestnej komunikácie a ochotu dať komunikáciu do pôvodného stavu.  

 

§ 4 

Používanie miestnych komunikácií 

1. Obec Hudcovce stanovuje nasledovné kritériá užívania miestnych komunikácií :  

a) každý je povinný zdržať sa znečisťovania miestnych komunikácií,  

b) každý je povinný ochraňovať majetok obce aj miestne komunikácie,  

c) každý je povinný používať miestne komunikácie s platnou právnou úpravou.  

 

2. Nerešpektovanie tohto VZN so sebou nesie zodpovednosť jednotlivých subjektov v zmysle 

cestného zákona.  

§ 5 

Kontrolu dodržiavania VZN 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú : starosta obce,  zamestnanci obce, poslanci 

obecného zastupiteľstva a členovia komisie pre verejný poriadok.  

 

§ 6 

Sankcie 

1. Nedodržiavanie ustanovenia tohto nariadenia je postihnuteľné v zmysle platných  

právnych predpisov.  

 

2. Starosta obce môže v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638,00 € a fyzickej osobe uložiť pokutu podľa zákona  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch do výšky 33,00 €.  

 

3. Pokuty uložené za porušenie tohto VZN sú príjmom obce.  

 

§ 7 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Hudcovciach  sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení uznieslo 

dňa   6.6.2018 pod číslom uznesenia 4/2018                    .  

 

   

         

        Ing. Martina Bodnárová 

               starostka obce 


