
Všeobecne záväzné nariadenie obce Unín 

č. 1/2015 

 o používaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev  

na území obce Unín 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne sa na základe ustanovenia § 7 písm. c.) a e.) 
Zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov, 
s použitím ustanovenia § 6 a § 13 odst. 9 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení  (ďalej len VZN). 
 
 

Čl.1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto VZN upravuje v súlade s platnou právnou úpravou používanie 

miestnych komunikácií, obmedzenie používania miestnych komunikácií, 
rozsah povinností subjektov pri prekážkach v zjazdnosti a schodnosti. 

2. VZN sa vzťahuje na všetky fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, ktoré používajú miestne komunikácie na 
území obce. 

3. Miestnymi komunikáciami obce sú všeobecne prístupné a verejnosťou 
používané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú 
zaradené do siete miestnych komunikácií. Miestne komunikácie na území 
obce Unín sú vo vlastníctve tejto obce. 

4. Správu miestnych komunikácií na celom území obce Unín vykonáva obec. 
5. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely, vrátane miestnych 

komunikácií na celom území obce Unín je verejne prístupný a možno ho 
obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila. 

 
 

Čl.2 
Zabezpečenie  zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií 

 
1.  Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný bezprostredne 

odstrániť ich vlastník resp. správca. Závady musia byť odstránené bez 
zbytočného odkladu, v čase nevyhnutne potrebnom na ich odstránenie. 

2. Pri znečistení miestnej komunikácie, je povinný ten, ktorý znečistenie 
spôsobil ho bezodkladne odstrániť a uviesť komunikáciu do pôvodného 



stavu. V prípade ak tak nevykoná, bude znášať kompletné náklady na 
odstránenie znečistenia a uvedenia komunikácie do pôvodného stavu. 

3. Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže 
spôsobiť prekážku v zjazdnosti, je povinný ten, kto spôsobil poškodenie 
uhradiť vlastníkovi miestnej komunikácie všetky náklady spojené 
s uvedením miestnej komunikácie do pôvodného stavu. 
 
 

Čl.3 
Používanie miestnych komunikácií 

 
           Obec Unín stanovuje nasledovné kritéria používania a užívania miestnych    
           komunikácií: 

- každý  je povinný zdržať sa zásahov do majetku obce, spočívajúcich 
v jeho znečistení, poškodzovaní, znehodnocovaní 

- každý je povinný používať miestne komunikácie v súlade s právnou 
úpravou. 

- Zakazuje sa vykonávať bez súhlasu obce zásahy do telesa miestnej 
komunikácie 

 
Čl. 4 

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 sa obmedzuje používanie 
všetkých miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území 
obce Unín. 

2. Obmedzenie používania miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev podľa tohto ustanovenia zahŕňa: 

- zákaz parkovania vozidlám s hmotnosťou nad 3,5 tony na všetkých 
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách. 
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. 

- zákaz státia všetkých vozidiel na zelených a parkových plochách v obci, 
ktoré sú majetkom obce     

- zákaz skládkovania akéhokoľvek materiálu na miestnych komunikáciách 
a verejných priestranstvách bez súhlasu obce. 

 
 



Čl. 5 
Sankcie 

 
Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia obec môže 
právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, v súlade s § 13 odst. 
9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť pokutu vo výške do 6 638,- 
€. 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie č.5/2007 zo dňa 5. 12. 2007. 
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Uníne dňa 11.3.2015, uznesením č. 4/2015. Na úradnej tabuli bolo 
vyvesené od 18. 2. 2015. 

 
 
V Uníne 11. 3. 2015 
 
 
                                                                                              Ján Palkovič 
                                                                                             starosta obce 
 
   


