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1. Účel vydania zásad
Obec Lednické Rovne vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v záujme trvalého
zlepšenia v oblasti dopravy na miestnych komunikáciách a parkovania vozidiel na
území obce.
2. Rozsah platnosti
Nariadenie určuje všetkým obyvateľom, návštevníkom, právnickým a fyzickým
osobám a všetkým organizáciám účastníkom premávky na pozemných komunikáciách
pri prevádzke motorových vozidiel práva a povinnosti držiteľov a vlastníkov
motorových vozidiel pri ich prevádzke na miestnych komunikáciách, parkoviskách,
odstavných plochách a verejných a verejne prístupných priestranstvách na území obce
Lednické Rovne.
3. Súvisiace dokumenty
- štatút obce
- zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
- zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
- zák. č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov
4. Pojmy a skratky
Zb.
- zbierka
Z. z. - zbierka zákonov
Zák. - zákon
VZN - všeobecne záväzné nariadenie
OZ
- obecné zastupiteľstvo
ORPZ - okresné riaditeľstvo policajného zboru
ODI - okresný dopravný inšpektorát
územie obce - územím obce podľa tohto nariadenia sa rozumie územie vyhradené
katastrálnymi územiami Lednické Rovne, Horenice, Hôrka a Medné
verejné priestranstvo – verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú
všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú cesty, ulice, chodníky,
námestia, mosty, prechody, podchody, parkoviská, verejné športoviská, parky,
trávniky, vnútro blokové priestory, verejné lesy a pod.
verejne prístupné priestranstvo - verejne prístupným priestranstvom pre účely tohto
nariadenia sú neverejné plochy, ktoré sú súčasťou alebo bezprostredne susedia s
verejným priestranstvom a nie sú od neho oddelené plotom.
Ak vzniknú pochybnosti, či ide o verejné alebo verejne prístupné priestranstvo,
rozhodne o tom OcÚ a príslušné úrady.
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5. Popis činnosti
5.1. Základné ustanovenia

a.) Parkovanie a státie na verejných miestnych komunikáciách obce Lednické Rovne,
ak to nevylučujú iné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov a VZN obce Lednické Rovne je
motorovým vozidlám povolené.
b.) Na chodníkoch, trávnikoch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tieto účely
určené a označené príslušnou dopravnou značkou, je zakázané zastavenie státie
všetkých druhov vozidiel a odstavovanie ich prívesov a návesov.
c.) Všetci užívatelia a vlastníci vozidiel osobných, nákladných, autobusov, obytných a
špeciálnych sú povinní zabezpečiť ich parkovanie a státie v zmysle ustanovenia
zákona č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších
doplnkov a v zmysle ustanovenia (5.1.b/) tohto nariadenia.
5.2. Parkovanie motorových a ostatných vozidiel

5.2.1. Na parkovanie motorových a ostatných vozidiel slúžia tieto druhy
parkovacích a odstavných plôch:
a.) verejné parkoviská (vrátane platených alebo strážených, ak ich obec zriadila),
b.) verejné parkoviská - vybudované na vlastnom pozemku,
c.) parkovacie pruhy a pásy pozdĺž komunikácií,
d.) ostatné komunikácie (sídlištné – medziblokové), ktoré:
- nie sú označené dopravnou značkou zákaz zastavenia a zákaz státia (DZ č. B30
a B31)
- ponechávajú voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre každý
smer jazdy,
- nie sú iným spôsobom v rozpore s pravidlami cestnej premávky a jej textovej,
aj grafickej časti (obytné a pešie zóny a pod.).
5.2.2. Za údržbu a vzhľad parkovísk zodpovedá fyzická alebo právnická osoba,
ktorá má parkovisko v správe, prenájme alebo užívaní.
5.2.3. Vozidlá, ktoré tvoria prekážku v cestnej premávke, budú odstránené na
náklady majiteľa vozidla právnickou alebo fyzickou osobou s povolením,
spôsobilosťou a technickým zariadením potrebným k tejto činnosti.
5.3. Vozidlá tvoriace prekážku cestnej premávky

5.3.1. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
a.) vozidlo ponechané v zákaze státia alebo v zákaze zastavenia, ktoré môže so
zreteľom na spôsob umiestnenia vozidla, čas a intenzitu cestnej premávky
okamžite alebo bezprostredne ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky.
b.) Pod pojmom prekážka cestnej premávky sa ďalej rozumie vozidlo ponechané:
- na verejných komunikáciách v súlade s platnými predpismi (zákon č. 8/2009 Z.
z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov), ale
ak to vyžaduje záujem obce, vozidlo sa odtiahne a umiestni na najbližšie miesto,
kde netvorí prekážku podľa písm. a/,
- na mieste ležiacom mimo cesty, zabraňujúce vjazdu alebo výjazdu vozidiel.
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5.3.2. Odstránenie vozidla
a.) Ak prekážku cestnej premávky tvorí vozidlo ponechané v zákaze státia alebo v
zákaze zastavenia, prípadne nepojazdné vozidlo, rozhodne o jeho odstránení
príslušník policajného zboru.
V prípade, že dôjde k porušeniu VZN obce, rozhodne o odstránení vozidla
príslušník obecnej polície. Odtiahnutie vykoná právnická alebo fyzická osoba
poverená touto činnosťou na náklady prevádzkovateľa vozidla.
b.) Za úkony spojené s prípravou na odtiahnutie, umiestnenie a stráženie na
vyhradenej ploche je vodič povinný uhradiť skutočne vynaložené náklady na
odstránenie vozidla.
c.) Ak sa vodič dostaví na miesto, z ktorého je vozidlo odťahované v dobe, keď už
začali úkony spojené s odťahovaním jeho vozidla, a účastníci sa nedohodnú
inak, dopraví sa vozidlo na najbližšie miesto, kde netvorí prekážku v cestnej
premávke. Vodičovi sa vozidlo vydá po zaplatení príslušného poplatku za
vykonané úkony.
d.) Vodičovi alebo oprávnenej osobe sa vydá vozidlo po zaplatení poplatku, resp.
prevzatí faktúry za vykonané úkony a potvrdení o prevzatí vozidla.
e.) Zodpovednosť za škody na vozidle spôsobené odtiahnutím, resp. uzamknutím
vozidla sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
5.3.3. Odstraňovanie vrakov
a.) Za vraky sa podľa tohto nariadenia považujú motorové vozidlá, zvláštne
motorové vozidlá, prívesy, návesy a jednostopové motorové vozidlá a vozidlá
trvale vyradené alebo trvale nespôsobilé prevádzky, vozidlá nespĺňajúce svojim
technickým stavom podmienky bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a
vozidlá nepriaznivo vplývajúce na životné prostredie (ďalej len vraky).
b.) Na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách a verejne
prístupných objektoch obce Lednické Rovne je zakázané umiestňovať vraky
vozidiel a staré vozidlá.
c.) Prevádzkovateľ vozidla (osoba uvedená v technickom preukaze), ktorý odhlásil
motorové vozidlo z trvalej prevádzky, je povinný odstrániť toto z miestnej
komunikácie alebo verejného priestranstva
d.) Vyhľadávanie a nahlasovanie vrakov vykonáva:
- OR PZ - ODI,
- obecná polícia,
- občania (písomne, telefonicky, osobne na ObP).
e.) Evidenciu nahlásených vrakov vedie ObP Lednické Rovne.
f.) Po nahlásení vraku ObP v spolupráci s OR PZ - ODI zistí prevádzkovateľa
vozidla a písomne tohto vyzve na odstránenie vraku v lehote do 30 dní
g.) Vraky, ktoré ani po písomnej výzve neboli odstránené a vraky, ktorých
prevádzkovateľa nebolo možné zistiť, budú z miestnej komunikácie alebo
verejného priestranstva odstránené a umiestnené na miesto na to určené. Príkaz
na odstránenie a umiestnenie vraku, ktorého prevádzkovateľ nie je známy,
zverejní obec vyvesením na miesta na to určené po dobu 15 dní.
h.) Náklady spojené s odstránením, umiestnením a likvidáciou vraku zistených
prevádzkovateľov
znáša
prevádzkovateľ
vraku,
u
nezistených
prevádzkovateľov tieto znáša Obec Lednické Rovne.
i.) Odstránenie vrakov uvedených v bode (5.3.2.) tohto nariadenia zabezpečí na
základe písomnej dohody s OcÚ právnická alebo fyzická osoba s povolením,
spôsobilosťou a technickým zariadením potrebným k tejto činnosti.
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5.3.4. Umiestňovanie prenosných garáží na pozemných komunikáciách, prípadne
iných odstavných plochách je zakázané. Tieto je možné umiestniť len na
vyhradených plochách alebo na základe povolenia obecného úradu.
5.3.5. Zahradzovanie častí verejných parkovísk, pozemných komunikácií,
verejných priestranstiev alebo jednotlivých parkovacích miest fyzickými
alebo právnickými osobami, a to aj v prípade vyhradených parkovísk, je
zakázané. Spôsob prípadného zahradenia platených alebo strážených
parkovísk musí byť odsúhlasený obecným úradom a príslušným okresným
dopravným inšpektorátom.
5.4. Premávka v obytnej a pešej zóne

5.4.1. V obytnej a pešej zóne smú chodci používať cestu v celej jej šírke. Hry detí
na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
5.4.2. Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje
dopravná značka.
5.4.3. V obytnej a pešej zóne smie vodič ísť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom
musí dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť.
V obytnej a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou
nie je určené inak.

6. Záverečné ustanovenie
6.1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva Obec Lednické Rovne

prostredníctvom Obecnej polície Lednické Rovne.
6.2. Pri plnení úloh v rámci kontroly dodržiavania ustanovení tohto VZN má Obecná

polícia Lednické Rovne všetky oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii, v znení zákona č. 333/2003 Z. z.
6.3. Konanie osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN, bude kvalifikované

ako priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude uložená sankcia v zmysle
ustanovenia § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
6.4. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné

nariadenie obce Lednické Rovne č. 2/2008 zo dňa 08.04.2008 o parkovaní a státí
vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách obce
Lednické Rovne.
6.5. Zmeny a

doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo.

6.6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť schválením Obecného

zastupiteľstva 15 dní od jeho zverejnenia spôsobom obvyklým.
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7. Dôvodová správa
Obec Lednické Rovne stanovuje týmto VZN základné pravidlá o parkovaní a státí
vozidiel na území Lednické Rovne. Nariadenie je spracované a navrhnuté v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 8/2009 Z. z. o premávke na
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 225/2004 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných
komunikáciách a v zmysle platných právnych predpisov a právomocí pri výkone
samosprávnej funkcie obce.

V Lednických Rovniach, dňa 28.04.2016

........................................................
Mgr. Marian Horečný
starosta obce

