
Dodatok č. 1/2015  
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o používaní 

miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území 
obce Unín 

 
 

Čl. 1 
Obmedzenie používania miestnych komunikácií 

 
1/ V súlade s ustanovením § 8 odst. 5 Zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na území obce Unín 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 3,5 tony.  
Nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony môžu parkovať 
mimoriadne na odstavnej ploche pri sociálnej budove  Roľníckeho 
družstva  Unín, pri Roľníckom družstve Unín na ceste pri vínnom 
sklepe.  
 
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. 
 
Na účely tohto VZN sa rozumie: 
 
- parkovaním státie - 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, 
- odstavením umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po 
dobu, keď sa nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska 
poprípade v sídle prevádzkovateľa), 
 
3/ Obecný úrad môže vymedziť osobitne vyhradený priestor pre 
odstavenie autobusu zabezpečujúceho pravidelnú hromadnú dopravu 
osôb na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti jeho držiteľa. 
 



4/ Zákaz skládkovania akéhokoľvek materiálu na miestnych 
komunikáciách a verejných priestranstvách bez súhlasu obce. 
 

 
Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatkom č. 1/2015 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 
o používaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na 
území obce Unín sa mení článok č. IV. v pôvodnom VZN. 

2. Na tomto Dodatku k VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
v Uníne dňa 10. júna 2015 uznesení č. 9/2015. 
 
 
 
 
V Uníne, dňa 10. 6.2015 
 
 
 
        Ján Palkovič 
        starosta obce 
 
 
 
 
Vyvesené: 11. 6. 2015 
Zvesené: .................... 
Účinnosť: .................. 


