
         OBEC  VEĽKÝ   KÝR 
   Námestie Sv. Jána č. 1, 941 07  Veľký Kýr 

 

 

 

VZN č. 1/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre na základe ustanovení § 8, ods. 5 Zákona 

SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím   § 

6 odseku 1 citovaného zákona a Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

/cestný zákon/ v znení zmien a doplnkov, v znení § 9, vydáva :   

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  

o podmienkach používania miestnych komunikácií   

v  obci Veľký Kýr 

 

§1 

Všeobecné ustanovenia 

 

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

používanie miestnych komunikácií, obmedzenie užívania miestnych komunikácií, 

rozsah povinností subjektov pri vadách, v schodnosti a zjazdnosti, o parkovaní vozidiel 

na verejných priestranstvách v obci Veľký Kýr 

2) Toto nariadenie sa vzťahuje a je záväzné pre všetky subjekty dopravy, fyzické osoby, 

právnické  a fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti produkcie a dopravy 

ťažkých a nadrozmerných bremien, ktoré používajú a využívajú miestne komunikácie vo 

vlastníctve, alebo správe Obce Veľký Kýr pre svoju činnosť.   

3) Na účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie: 

a) verejným priestranstvom - cesty, miestne komunikácie, všetky verejnosti voľne  

prístupné pozemky, spevnené plochy, verejná zeleň, ktoré nie sú vo vlastníctve 

fyzických a právnických osôb, ak nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak, 

b) pozemnou komunikáciou - komunikácia určená najmä na pohyb dopravných 

prostriedkov, cyklistov, a chodcov, 

c) miestnou komunikáciou - všeobecne prístupná a užívaná ulica, parkovisko vo 

vlastníctve obce a verejná všeobecne prístupné a užívané cesty so spevneným 

povrchom vedúce do jednotlivých miestnych častí obce, zaužívané prístupové poľné 

cesty do extravilánu obce  a priestranstvá vo vlastníctve a správe obce, ktoré slúžia 

miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.  

d) vozidlom - motorové vozidlo a prípojné vozidlo k nemu, nemotorové vozidlo, 

e) parkovaním – státie alebo umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie 

(napr. po dobu nákupu, návštevy, zamestnania, naloženie alebo vyloženie nákladu). 

Parkovanie v závislosti na dĺžke trvania môže byť krátkodobé (do dvoch hodín 



trvania) alebo dlhodobé (nad dve hodiny). Osobitným prípadom dlhodobého 

parkovania je odstavenie vozidla, 

f) odstavením vozidla – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, 

keď sa nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska poprípade v sídle 

prevádzkovateľa), 

g) zastavením - uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené 

nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie 

alebo na zloženie nákladu, 

h) státím - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie, 

i) držiteľom vozidla - fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo 

právnická osoba,  ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných 

prípadoch je držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho 

užívateľom, 

j) zvláštnym motorovým vozidlom - najmä poľnohospodársky traktor a lesný traktor, 

jednonápravový kultivačný traktor a jeho príves, samohybný poľnohospodársky stroj 

a lesný stroj, pojazdný pracovný stroj alebo motorový ručný vozík, 

k) starým vozidlom - vozidlo, ktoré chce dať jeho držiteľ vyradiť z evidencie vozidiel, 

alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných 

predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je 

odstavené dlhšie ako 30 dní na verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je 

jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania 

estetického vzhľadu obce. 

4) Pri zabezpečovaní dodržiavania ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia bude 

obec úzko spolupracovať s policajným zborom SR. 

 

§ 2 

Majetok obce a nakladanie s majetkom obce 

 

1) Majetkom obce Veľký Kýr sú veci hnuteľné a nehnuteľné vo vlastníctve obce 

2) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely – aj miestne komunikácie na celom 

katastrálnom území obce Veľký Kýr – je verejne prístupný a možno ho obvyklým 

spôsobom  užívať, ak jeho používanie obec neobmedzila. 

3) Miestne komunikácie v obci Veľký Kýr slúžia na zabezpečenie ochrany zdravia 

obyvateľov obce, jej návštevníkov, hnuteľného a nehnuteľného majetku v ich vlastníctve 

a na zabezpečenie ich základných životných potrieb. 

4) Miestne komunikácie boli v minulosti budované obcou na pôvodných furmanských 

cestách s minimálnym návozom podkladového kameniva. Svojou konštrukciou a  

dopravno-technickým stavom sú určené k použitiu pre osobné motorové vozidlá, pri 

nákladných vozidlách pre vozidlá s celkovou maximálnou nosnosťou do 7,5 ton.  

 

§ 3 

Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií 

 

1) Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný bez prieťahov odstraňovať ich 

vlastník, resp. správca – t.j. obec 

2) Závady v schodnosti odstraňuje vlastník, resp. správca miestnych komunikácií a aj 

vlastník, resp. správca, alebo užívateľ nehnuteľnosti pokiaľ ide o chodník priľahlý k tejto 

nehnuteľnosti, ak ide o závady vzniknuté znečistením, snehom, alebo poľadovicou. Tieto 



závady musia byť odstránené bez zbytočného odkladu po vzniku závady. Výnimku 

z tohto ustanovenia udeľuje starosta obce, pri zohľadnení konkrétnej situácie 

a konkrétnych podmienok. 

3) Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré pôsobí, alebo môže spôsobiť  závadu 

v zjazdnosti je povinný ten kto takéto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť 

a uviesť miestnu komunikáciu do pôvodného stavu. Ak tak neurobí, bude znášať všetky 

náklady spojené s odstránením znečistenia a uvedením komunikácie do pôvodného 

stavu.  

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. V tomto prípade je možné dohodnúť sa s obcou aj 

inak, napríklad odstránením poškodenia miestnej komunikácie na vlastné náklady, 

poskytnutím finančných prostriedkov, alebo iných naturálnych plnení na účely 

odstránenia poškodení a podobne. 

5) Výnimku z odsekov 3 a 4  tohto ustanovenia povoľuje starosta obce zohľadňujúc 

charakter znečistenia, alebo poškodenia miestnej komunikácie a ochotu tento stav 

napraviť, alebo odstrániť. 

6) Pri zistení poškodenia, poškodzovania, alebo znečistenia vozovky ja každý občan 

povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne na Obecný úrad. 

7) Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN budú vykonávať starosta obce, komisie 

Obecného zastupiteľstva, poslanci Obecného zastupiteľstva a pracovníci OcÚ.  

 

§ 4 

Používanie miestnych komunikácií 

 

1) Obec Veľký Kýr stanovuje nasledovné kritéria používania a užívania miestnych 

komunikácií: 

a) každý je povinný zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nadmernému preťažovaniu 

telesa miestnych komunikácií ťažkým mechanizmom, ťahaním bremena šmykom, 

používaním kovových reťazí na kolách vozidiel mimo obdobia, kedy je teleso 

cesty pokryté dostatočne hrubou vrstvou snehu, alebo ľadu, alebo 

k poškodzovaniu mechanizmom určeným k práci  v teréne (pásové vozidlo).  

b) každý je povinný zdržať sa zásahov do majetku obce, spočívajúcich v jeho 

znečistení, poškodzovaní a znehodnocovaní   

c) každý je povinný zdržať sa zásahov do telesa miestnej komunikácie 

d) každý vlastník je povinný odstrániť svoje stromy a vetvy svojich stromov 

zasahujúcich nad hranicu telesa miestnej komunikácie  

e) každý je povinný ochraňovať majetok obce – aj miestne komunikácie 

f) každý je povinný používať miestne komunikácie v súlade s platnou právnou 

úpravou a úpravami stanovenými obcou. 

2) Obmedzenie sa nevzťahuje na jednorázové prevezenie stavebného materiálu alebo iného 

materiálu prípadne hnuteľných vecí do domácnosti. Tým nie je dotknutá povinnosť 

rešpektovať dopravné značky.   

 

 

§ 5 

Parkovanie na verejných priestranstvách 



 

1) Na pozemných komunikáciách v obci je zastavenie a státie vozidiel povolené, ak to 

nevylučujú ustanovenia zákona o cestnej premávke alebo iné ustanovenia tohto 

nariadenia. 

2)  Na verejnej zeleni, nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené a 

chodníkoch je zakázané zastavenie a státie všetkých druhov vozidiel. 

3) Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v obci tieto druhy parkovacích a 

odstavných plôch:  

a) komunikácie, ktoré nie sú označené dopravnou značkou „Zákaz zastavenia“ alebo 

„Zákaz státia“, kde stojace vozidlá nebudú vytvárať prekážku v cestnej premávke v 

zmysle zákona o cestnej premávke, 

b) verejne prístupné parkoviská a spevnené plochy, ak to nie je v rozpore s týmto VZN, 

c) parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje 

ustanovenie osobitného predpisu. 

4) Za údržbu, prevádzkovanie, čistotu a vzhľad na parkoviskách zodpovedá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá má parkoviská v správe, prenájme alebo v užívaní. 

 

§ 6 

Parkovanie nákladných motorových vozidiel 

 

1)  Na území obce Veľký Kýr je odstavenie a dlhodobé parkovanie na verejnom 

priestranstve zakázané všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, nákladným 

motorovým vozidlám, autobusom, prívesom, návesom, obytným vozidlám a 

dodávkovým vozidlám prevyšujúcim hmotnosť 3500 kg.   

2) Všetci držitelia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel, špeciálnych 

vozidiel, mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavovanie 

svojich vozidiel vo vlastných alebo na tento účel prenajatých priestoroch. Autobusom 

zabezpečujúcim pravidelnú hromadnú dopravu osôb môže byť odstavenie a dlhodobé 

parkovanie povolené na osobitne vyhradených priestoroch. 

3) Obecný úrad môže vymedziť osobitne vyhradený priestor pre odstavenie autobusu 

zabezpečujúceho pravidelnú hromadnú dopravu osôb na základe písomnej 

a odôvodnenej žiadosti jeho držiteľa.     

 

§ 7 

Odstavovanie dočasne vyradených  

a starých vozidiel na verejnom priestranstve 

 

1)  Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť 

odstránenie takéhoto vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo 

dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca 

cesty na náklady držiteľa vozidla. 

2)  Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste, vrátane chodníka, na 

náklady jeho prevádzkovateľa, ak je  

a) ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané 

b) ponechané na parkovisku vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne 

alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a nemá 

príslušné označenie. 



c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti 

alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez 

názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou 

dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky  

3) Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a obec s ním 

naloží postupom podľa ustanovení zákona o odpadoch. 

 

§ 8 

Umiestňovanie prenosných garáží, a prístreškov pre vozidlá na verejných priestranstvách 

 

Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom 

priestranstve a ohradzovanie časti verejného priestranstva alebo jednotlivých parkovacích 

miest je zakázané. 

 

§ 9 

Výnimky a povolenia 

 

Dočasnú výnimku z tohto všeobecne záväzného nariadenia môže v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa udeliť obec v zastúpení starostom obce. 

 

§ 10 

 Sankcie 

 

Za porušenie ustanovení v § 4 až § 8 môže správca komunikácií uložiť pokutu do 

výšky 500 €  a to v každom jednotlivom prípade porušenia  zvlášť.   

 

 

§ 11 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo 

Veľkom Kýre dňa 5.10.2012 

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  1.11.2012 

3) Podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú povinné postupovať všetky 

dotknuté subjekty dňom jeho účinnosti. 

4) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

 

Vo Veľkom Kýre dňa 5.10.2012 

                                                                                                 

 

 

Miroslav Dojčán 

  starosta obce 

 

Vyvesené: 8.10.2012 

Zvesené:  25.10.2012 


