Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 5/2016 o zjazdnosti a schodnosti
miestnych komunikácií a chodníkov Obce Veľký Kýr

Obecné zastupiteľstvo Obe Veľký Kýr v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 5/2016 o zjazdnosti a schodnosti
miestnych komunikácií a chodníkov Obce Veľký Kýr(ďalej „nariadenie").

§ 1 Úvodné ustanovenia
1)

Toto VZN upravuje rozsah povinnosti pri odstraňovaní závad v schodnosti
priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez
obec a pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam,
ktoré sa nachádzajú v súvislé zastavanom území obce a hraničia s cestou alebo
miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli snehom,

poľadovicou alebo

znečistením.

§ 2 Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti

1.) Čistenie komunikácií a chodníkov je súbor prác, ktorými sa rozumie zametanie,
zmytie a odstraňovanie poľadovice, snehu, blata a iných nečistôt, ktoré môžu mať
vplyv na bezpečnosť premávky a schodnosť komunikácií a chodníkov.
2.) V prípade znečistenia miestnej komunikácie snehom do 2 cm je povinný správca
miestnej komunikácie zabezpečiť zjazdnosť cesty posypovým materiálom a pri
znečistení komunikácie snehom nad 2 cm sa správca postará o očistenie telesa miestnej
komunikácie odhrnutím snehu.
3.) V prípade znečistenia chodníka uvedeného v § 1 nariadenia snehom do 2 cm sú
vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností označených v § 1 nariadenia
povinní očistiť od snehu chodník pred touto nehnuteľnosťou zametaním.
4.) V prípade znečistenia chodníka uvedeného v § 1 nariadenia snehom nad 2 cm sú
vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností označených v § 1 nariadenia
povinní očistiť od snehu chodník pred touto nehnuteľnosťou odhrnutím snehu.
5) Zimnou údržbou sa zaisťuje zjazdnosť miestnych komunikácií, schodnosť priechodov
pre chodcov na miestnych komunikáciách a chodníkoch pre peších odstraňovaním
závad v zjazdnosti a schodnosti vzniknutých poveternostnými podmienkami. Zimná
údržba chodníkov a miestnych komunikácii sa musí vykonať tak, aby bol zabezpečený
prechod cez ulicu, prístup do domov, k inžinierskym sieťam (vodovod, plyn a pod.) a

k stanovištiam odpadových nádob.
6.) Závady v schodnosti komunikácií a chodníkov uvedených v § 1 nariadenia sa
odstraňujú posypom .
Závady v schodnosti komunikácií a chodníkov uvedených v § 1 nariadenia sa
odstraňujú zametaním, umývaním prípadne odhŕňaním nečistôt.

§ 3 Záverečné ustanovenia

1.) Porušenie povinností podľa tohto nariadenia sa postihuje podľa osobitných predpisov. 1
2.) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Kýr dňa 9.12. 2016
uznesením č. U-73/2016.
3.) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce
Veľký Kýr.

vo Veľkom Kýre, dňa 9.12.2016

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Veľký Kýr od 19.10.2016
do 9.12.2016
Toto VZN bolo zverejnené dňa:
zvesené dňa:
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zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

