Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku na základe § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„cestný zákon“) v súlade so zákonom č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov a vyhláškou č.225/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných
komunikáciách vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie(ďalej len „VZN“):
Všeobecne záväzné nariadenie
6/2008
O používaní miestnych komunikácií a o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách, verejných
účelových komunikáciách a verejných priestranstvách na území obce Rohožník
Úvodné ustanovenia
§1
1)

2)
3)
a)
b)
4)
5)

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 prekážkach
v schodnosti a zjazdnosti a režim statickej dopravy (státia a parkovania vozidiel) na miestnych komunikáciách,
verejných účelových komunikáciách a verejných priestranstvách na území obce Rohožník (ďalej len „miestne
komunikácie a verejné priestranstvá“).
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.
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
pod miestnymi komunikáciami obce všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia
miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií (§ 4b cestného zákona),
verejnými účelovými komunikáciami komunikácie, ktoré slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo
jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v
uzavretých priestoroch alebo objektoch (§ 22 ods. 1 cestného zákona).
Miestne komunikácie na území obce Rohožník sú vo vlastníctva obce Rohožník (§ 3d ods. 2 cestného zákona).
Správu všetkých miestnych komunikácií na celom území obce vykonáva obec Rohožník (§ 3d ods. 4 písm. b/
cestného zákona).
Časť 1
Používanie miestnych komunikácií
§2
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií

1)
2)
3)

4)

Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom
účelu, na ktorý sú určené.
Prekážky v zjazdnosti musia byť odstránené bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do šiestich hodín po vzniku
takejto prekážky. Výnimky z tohto ustanovenia udeľuje starosta obce, pri zohľadnení konkrétnej situácie a
konkrétnych podmienok.
Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti je povinný ten, kto
takéto znečistenie spôsobil, bez prieťahov toto 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 príslušných ustanovení cestného zákona.
Pri poškodzovaní, resp. poškodení miestnej komunikácie, ktorá spôsobuje alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti,
je povinný ten, kto poškodenie spôsobil alebo zavinil, uhradiť vlastníkovi, resp. správcovi miestnej komunikácie
všetky náklady spojené s uvedením miestnej komunikácie do pôvodného stavu. Zároveň bude jeho konanie
postihované podľa príslušných ustanovení cestného zákona. V tomto prípade je možné dohodnúť sa s obcou aj inak,
napr. odstránením predmetnej závady.

§3
Používanie miestnych komunikácií
1)
2)
3)

Každý je povinný zdržať sa konania spočívajúcich v špinení, poškodzovaní, 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.
§4
Obmedzenie používania miestnych komunikácií na území obce

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Na užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej
len "zvláštne užívanie"), je potrebné povolenie správcu. Cestný správny orgán môže v povolení určiť podmienky na
zvláštne užívanie a pre ich nesplnenie môže udelené povolenie zrušiť. Zvláštne užívanie sa povoľuje na dobu určitú.
Pri zmene užívateľa, podmienok užívania a podobne je potrebné požiadať o nové povolenie, prípadne o zmenu
povolenia.
Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní 1) s týmito odchýlkami:
a) § 1, 7, 8, 14 a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa nepoužijú,
b) odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach nadmernej a nadrozmernej prepravy nemá odkladný účinok
V súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zakazuje sa používanie miestnych komunikácií na území obce Rohožník vozidlami nad 3,5 tony a to nasledovne :
a) miestne komunikácie v časti Dušnica
b) miestne komunikácie v časti sídlisko
c) miestne komunikácie v obytnej zóne označené dopravnou značkou B5 (zákaz vjazdu nákladných motorových
vozidiel)
Obmedzenie používania miestnych komunikácií podľa tohto ustanovenia ods. 3) znamená:
a) zákaz vjazdu na miestne komunikácie vozidlám s hmotnosťou nad hmotnosť 3,5 ton, okrem zásobovania,
dopravná značka B21
b) zákaz státia na miestnych komunikáciách pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony.
Obmedzenie podľa ods. 3) a ods. 4) sa nevzťahuje na:
a) zásobovanie
b) jednorazové prevezenie stavebného alebo iného materiálu, príp. hnuteľných vecí do domácností,
c) zabezpečujúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, a to pri použití miestnej komunikácie na Obchodnej ulici,
d) vozidlá Hasičského a záchranného zboru a ostatných hasičských jednotiek,
e) vykonávajúcich nadmernú a nadrozmernú prepravu na základe povolenia správcu,
f) vozidlá vykonávajúce údržbu miestnych komunikácií, vozidlá zabezpečujúce odvoz komunálneho odpadu,
g) vozidlá obecného úradu
Vjazd na základe ustanovenia ods. 5 neoprávňuje na státie v takejto oblasti po dobu dlhšiu ako je nevyhnutné na
výkon takejto činnosti.
Výnimky z tohto ustanovenia môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť výlučne starosta obce.
Časť 2
státie vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
§5
Státie vozidiel

1)
2)

3)

Vodič môže stáť s vozidlom na miestnych pozemných komunikáciách za podmienok ustanovených zákonom o
premávke na pozemných komunikáciách1) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 2)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo boli prekážkou
a znemožňovali by plynulý pohyb chodcov; to neplatí ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty a
ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov. Parkovanie min. 1 osobného motorového vozidla musí byť zabezpečené na
pozemku každého rodinného domu. Na všetkých verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené alebo
označené dopravnou značkou je zákaz státia a parkovania všetkých druhov vozidiel, ako aj ich prívesov a návesov.
V čase od 18.00 hod. do 6.00 hod. je zakázané státie a parkovanie na miestnych komunikáciách a ostatných
verejných priestranstvách všetkým nákladným motorovým vozidlám, zvláštnym motorovým vozidlám, autobusom,
prívesom, návesom a dopravným strojom. Vodiči týchto motorových vozidiel sú povinní zabezpečiť ich státie a

4)

5)

parkovanie vo vlastných objektoch a priestoroch na to určených. Priestorom na to určeným je v obci areál
technických služieb obce Rohožník.
Na trvalé alebo dočasné parkovanie vozidiel slúžia tieto druhy verejného priestranstva:
a) vyznačené verejné parkoviská
b) parkovacie pásy a jazdné pruhy na miestnych komunikáciách, ak to nevylučujú iné predpisy a dopravné
značenia, kde stojace vozidlá nebudú vytvárať prekážku (s dôrazom na zimnú údržbu komunikácií) ani inak
neznížia kvalitu , bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
c) parkoviská vybudované na vlastnom alebo prenajatom pozemku, týmto ustanovením nie sú dotknuté obmedzenia
podľa časti 1 tohto VZN.
Jazda, státie a parkovanie motorových vozidiel na plochách verejnej zelene sú na území obce Rohožník zakázané.
§6
Státie vozidiel na parkoviskách bez organizovanej prevádzky

1) Státie vozidiel na parkoviskách bez organizovanej prevádzky sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi .1)
2) Za prevádzkovanie, údržbu, čistotu a vzhľad parkoviska zodpovedá osoba, ktorá má parkovisko v prenájme alebo
užívaní.
§7
Vyhradené parkoviská a státie na vyhradených parkoviskách
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Starosta obce môže na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, na ktorých vykonáva správu obec, so
súhlasom obecného zastupiteľstva povoliť vyhradené parkoviská. 3)
Vyhradené parkoviská sa označujú dopravnou značkou č.D 12 s dodatkovou tabuľou s údajmi o tom, pre koho je
parkovisko vyhradené (názov organizácie, evidenčné číslo vozidla, počet miest, prípadne v akom čase a iné) a
vodorovným značením.
Vyhradené parkoviská prípadne vyhradené parkovacie miesta na verejných parkoviskách je možné zriadiť na
základe písomnej žiadosti pre potreby:
a) právnických a fyzických osôb, ktoré preukážu odôvodnenosť vyhradenia parkovacích miest pre svoje potreby,
b) osôb ťažko zdravotne postihnutých a osôb prepravujúcich osobu ťažko pohybovo postihnutú, ktorých motorové
vozidlo je označené osobitným označením 0 1 (vozidlo prepravujúce osobu ťažko zdravotne postihnutú) a 0 2
(vozidlo vedené osobou sluchovo postihnutou) podľa Vyhlášky č.225/2004 Z.z.
Podmienkou zriadenia vyhradeného parkoviska je trvalý pobyt, resp. sídlo žiadateľa v obci Rohožník.
Náklady označenia vyhradeného parkoviska dopravnými značkami znáša ten, pre koho bolo parkovisko, prípadne
parkovacie miesto vyhradené. Podmienky označenia určí správca komunikácie.
Vyhradené parkovisko alebo vyhradené parkovacie miesto na verejných priestranstvách sa spoplatňuje podľa VZN
o miestnej dani v platnom znení. Od platenia za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie osobným
automobilom sú oslobodení držitelia preukazu osobitného označenia vozidla O 1 a O2, prípadne osoby, ktoré majú
v trvalej opatere bezvládnu osobu. Držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím majú úľavu z výšky
základnej sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vo výške 50%.
Spoločné ustanovenia
§8
Nedovolené užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

1)
2)

Svojvoľné umiestňovanie prenosných garáží na miestnych komunikáciách alebo na verejnom priestranstve je
zakázané. Ich umiestnenie na miestnych komunikáciách a na verejných priestranstvách môže povoliť starosta obce.
Svojvoľné zaberanie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev prostredníctvom technických prostriedkov,
napr. oplotenia alebo iných protiparkovacích prvkov je zakázané.
§9
Odstraňovanie vozidiel

1)
2)

Odstavovanie starých vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných priestranstvách je zakázané.5)
Starým vozidlom je vozidlo, pozn.6) ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené,
alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitých predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie
je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na verejnom priestranstve, alebo na miestnej komunikácii, ak je jeho

3)

4)
5)

odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce.
Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie okresného dopravného inšpektorátu je povinný na vlastné náklady
zabezpečiť odstránenie takéhoto vozidla z verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. V
opačnom prípade zabezpečí odstránenie vozidla, po predchádzajúcej výzve držiteľovi a márnom uplynutí lehoty na
odstránenie, správca miestnej komunikácie na vlastné náklady držiteľa vozidla.7)
Odstavovanie starých vozidiel, dočasne vyradených vozidiel, prípadne dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel
na verejných priestranstvách sa považuje od preukázaného dátumu odstavenia za užívanie verejného priestranstva
podľa VZN o miestnych daniach a poplatkoch.
Obec ako správca miestnych komunikácií zabezpečí odstránenie vozidla podľa § 40 zák.č. 315/1996 Z.z.
§ 10
Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) poverení pracovníci obecného úradu v Rohožníku,
b) hlavný kontrolór obce,
c) starosta obce a
d) poslanci obecného zastupiteľstva,
e) členovia komisie OZ pre verejný poriadok a životné prostredie
§ 11
Sankcie
1)
2)

Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.o
priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Starosta obce Rohožník môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
nariadenie, uložiť pokutu do výšky 200 000,- Sk v zmysle zákona č. 369/1990 § 13 o Obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov.
§ 12
Záverečné ustanovenia

1)
2)
3)

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Rohožníku dňa 22.09.2008 a
nadobúda účinnosť dňa 15.10.2008.
Dňom účinnosti tohto VZN strácajú platnosť všetky skôr vydané povolenia, resp. výnimky, na ktorých základe ich
držitelia používajú miestne komunikácie a verejné priestranstvá v rozpore s týmto VZN.
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/1999 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách
a miestnych komunikáciách v obci Rohožník zo dňa 24.09.1999 a VZN č. 5/2005 o používaní miestnych komunikácií
na území obce Rohožník zo dňa 13.12.2005.

Mgr. Peter Švaral
starosta obce
1) § 22-§24 a §60 zák. č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciach
2) napr. Vyhláška MV SR č. 225/2004 Z.z.
3) § 116 zák.č. 315/1996 Z.z., § 3 odst.2 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
4) § 9 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
5) § 102 zák. č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
6) § 49 a nasl. zákona č. 223/2001 o odpadoch
7) § 103 odst. 4 zákona č. 315/1996

