Všeobecne

záväzné

nariadenie

č . 4 / 2003
OBCE LEDNICKÉ ROVNE
o zimnej údržbe ciest, komunikácií, chodníkov
a verejných priestranstiev v obci Lednické Rovne

Schválené uznesením OZ v Lednických Rovniach:
Dňa

:

19.11.2003

Uznesenie č. :

8 / 2003 – D / 6

Vyvesené

:

20.11.2003

Zvesené

:

10.12. 2003

- 1 Účel vydania VZN č. 4 / 2003 o zimnej údržbe :
Toto VZN je základným predpisom pre zabezpečenie zjazdnosti ciest a miestnych
komunikácií ako aj chodníkov a verejných priestranstiev v obci Lednické Rovne.
§ 1
Úvodné ustanovenie
VZN o zimnej údržbe upravuje najmä povinnosti a zodpovednosť právnických
a fyzických osôb za zimnú údržbu ciest v obci Lednické Rovne a miestnych komunikácií,
chodníkov a verejných priestranstiev / ďalej len komunikácie / .
§ 2
Zimná údržba
1./ Začiatok zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 15. novembra príslušného roka.
Koniec zimnej údržby sa určuje spravidla na 31. marec nasledujúceho roka.
2./ Podľa stavu ohrozenia mimoriadnymi poveternostnými a klimatickými
podmienkami, môžu byť tieto termíny zmenené, na základe rozhodnutia starostu obce.
3./ Na území obce Lednické Rovne zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií,
chodníkov a verejných priestranstiev vykonávajú a zabezpečujú ich správcovia, alebo
fyzické a právnické osoby, na základe uzatvorených zmlúv.
4./ Správcovia, užívatelia, nájomníci alebo vlastníci komunikácií, zabezpečujú úlohy
zimnej údržby v príslušnom roku v zmysle plánu zimnej údržby a zodpovedajú za ich
splnenie v súlade s platnými právnymi úpravami / najmä zák. č. 135 / 1991 Zb. v znení
neskorších zmien a predpisov / .
§ 3
Správca
Za správcov komunikácií v obci Lednické Rovne podľa tohoto VZN považujeme najmä:
Okresná správa ciest Púchov
Okresná správa ciest Ilava
Obecný úrad Lednické Rovne
Ledrov spol. s r. o. Lednické Rovne – bytov kde je prenajímateľ a správca
RONA a. s. Lednické Rovne
Spoločenstvá bytov a nebytových priestorov – pokiaľ nevykonáva správu iný subjekt
Správy bytových domov a nebytových priestorov – spoločenstvá spoluvl. , vlastníci
nehnuteľností, ktoré sú predmetom zimnej údržby

- 2 § 4
Povinnosti správcov
Povinnosťami správcov, alebo nimi zmluvne zaviazanými, právnických alebo fyzických
osôb, v zmysle odst. 3 § 2 tohoto VZN , sú najmä :
1./ vykonávať zimnú údržbu na hlavných ťahoch ciest a vybraných miestnych
komunikáciách
2./ vykonávať zimnú údržbu na ostatných pozemných komunikáciách , t. j. na verejných
priestranstvách, parkoviskách, chodníkoch, vnútrosídliskových komunikáciách, lávok,
schodíšť, priechodov pre chodcov, cintorínov , mostov .
3./ odhrňovať sneh z chodníkov, komunikácií a prechodov pre chodcov na území obce
Lednické Rovne
4./ zabezpečovať zimnú údržbu na všetkých prístupových chodníkoch , vedúcich
k obytným domom, spojovacích chodníkoch medzi objektami a stanovišťami zberných
nádob odpadkov
5./ zabezpečovať zimnú údržbu na prístupových chodníkoch a spojovacích chodníkoch
vedúcich k objektom bytovej zástavby, obchodom, prevádzkam, atď.
6./ vykonávať zimnú údržbu ciest a chodníkov na sídliskách :
- Súhradka
- Majer
- Uhrovec, Staré Dvory
- Háj
- Medné, Horenická Hôrka
§ 5
Zodpovednosť za odvoz snehu
1./ Za odvoz snehu zodpovedajú právnické a fyzické osoby v zmysle „Plánu zimnej
údržby“.
2./ Zhrnutý sneh sa ukladá na okraj komunikácií na hromady .
3./ Hromady snehu sa nesmú ukladať na miesta, ktoré musia byť voľné pre dopravu
alebo peších chodcov .
Sú to najmä zastávky autobusov, vstupy na komunikácie, vstupy na priechody,
vjazdy do obytných budov, domov a užívaných nebytových priestorov/ obchodov,
prevádzok, garáží, zdravotníckych zariadení, škôl atď. / .

- 3 § 6
Organizovanie zimnej údržby
1./ Zimnú údržbu verejných priestranstiev a komunikácií zabezpečujú zodpovedné
fyzické a právnické osoby a koordinuje „Štáb zimnej údržby“ obce Lednické Rovne .
2./ V čase živelnej pohromy riadi postup prác v súlade s platnými právnymi úpravami,
príslušný orgán štátnej správy a samosprávy .
§ 7
Zodpovednosť za zimnú údržbu
1./ Za zimnú údržbu zodpovedajú okrem organizácií a podnikov, uvedených v § 3 tohoto
VZN, aj tí správcovia, užívatelia, nájomníci, správcovia alebo vlastníci /spoluvlastníci/
nehnuteľností, ktoré sú predmetom zimnej údržby podľa tohoto VZN .
V zmysle tohoto ustanovenia zodpovedajú za čistenie a údržbu vstupných
a priľahlých chodníkov .
2./ Za zimnú údržbu chodníkov v súkromnej bytovej výstavbe, vedúcich súbežne
s nehnuteľnosťami, zodpovedá majiteľ / spolumajitelia / , správca resp. užívateľ .
§ 8
Podmienky posypu komunikácií
a verejných priestranstiev
1./ Zakazuje sa používať posypový materiál, ktorý je zdraviu škodlivý .
2./ Chemický posypový materiál môže byť použitý len na nebezpečných úsekoch
komunikácií .
3./ Mimo určených úsekov je možné použiť chemický posyp len so súhlasom príslušných
orgánov a starostu obce .
§ 9
Čistenie chodníkov
1./ Čistením chodníkov počas zimnej údržby sa rozumie ich zametanie, odstraňovanie
snehu, blata a pod. Chodník musí byť udržiavaný po celej jeho šírke, sneh sa zhŕňa
k okraju chodníka .
2./ Chodníky musia byť vyčistené každý deň do 06,oo hod. ráno . Hlavné čistenie sa
vykonáva po 19,00 hod. a končí pred 06,00 hod. ráno .
V prípade zlých poveternostných podmienok sa čistenie vykonáva i v priebehu dňa.
O zmenách týchto termínov rozhoduje v prípade potreby, starosta obce .
3./ Poľadovica musí byť odstránená v čo najkratšom možnom čase , spôsobom určeným
v tejto VZN . Čistenie chodníkov v zimnom období treba v prípade potreby opakovať
v priebehu dňa viackrát , až do 22,00 hod .

- 4 4./ Organizácie a správcovia / zmluvne zaistené osoby / musia byť vybavení potrebnými
mechanizmami a náradím .
§ 10
Ukončenie zimnej údržby
Po skončení zimnej údržby komunikácií, všetky zodpovedné subjekty sú povinné
odstrániť skládky posypového materiálu, ak ich počas zimnej údržby zriadili a to
v určenom termíne .
§ 11
Plán zimnej údržby
1./ Starosta obce koordinuje a iniciuje vždy v dostatočnom časovom predstihu
spracovanie „Plánu zimnej údržby“ . Do spracovania plánu sú aktívne prizývaní
všetci tí, ktorí sa podieľajú na zimnej údržbe .
2./ Na území obce Lednické Rovne sa vytvára osobitná komisia, zložená z pracovníkov
obce a poslancov obecného zastupiteľstva a to .
- najmenej dvaja pracovníci obce, poverení starostom obce
- najmenej štyria poslanci obecného zastupiteľstva, zvolení obecným
zastupiteľstvom na návrh starostu obce, na celé volebné obdobie .
- predsedom tejto komisie je vždy starosta obce. Počas jeho neprítomnosti ho
zastupuje zástupca starostu .
- v prípade potreby je starosta obce oprávnený presunúť všetky kompetencie na
prednostu obecného úradu .
§ 12
Zodpovednosť
1./ Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohoto VZN zodpovedajú právnické osoby,
vlastníci / spoluvlastníci /, správcovia , nájomníci a užívatelia nehnuteľností, ktoré sú
predmetom zimnej údržby tak, ako je to uvedené v tomto nariadení .
2./ Za nesplnenie povinností počas zimnej údržby a porušenie tohoto VZN, môže
starosta obce uložiť pokutu právnickej osobe až do výšky 100.000,- Sk .
3./ Porušenie tohoto VZN môže byť považované aj ako priestupok podľa zák. č. 372 /
1990 o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, ak nejde o iný delikt ,
postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin .
§ 13
Záverečné ustanovenia
1./ Zmeny a doplnky tohoto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo .
2./ Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne dňa 19.11.2003,
uz. OZ č. 8/2003-D/6
3./ Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce.

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

