Obecné zastupiteľstvo v Malej Čiernej sa v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov uznieslo na nasledovnom
všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Čierna
o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií
č. 8
§1
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upravenie rozsahu povinností v oblasti
zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií.

§2
1. Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný odstrániť správca.
2. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza
v zastavanom území obce a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní
odstrániť vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli
znečistením, poľadovicou alebo snehom.
3. Na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípadne schodnosti možno používať posypové
materiály v súlade s osobitnými predpismi ak je to nevyhnutne potrebné.
4. Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu
v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť
a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu. Ak sa tak nestane, je povinný správcovi
komunikácie uhradiť náklady spojené s odstránením znečistenia a uvedením
komunikácie do pôvodného stavu.
5. Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu
v zjazdnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi komunikácie
náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného
stavu, pokiaľ sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni sám.
6. Ustanovenie odsekov 4 a 5 platí aj pri poškodení alebo znečistení, ktoré spôsobí alebo

môže spôsobiť závadu schodnosti chodníkov.
7. Kontrolu nad dodržiavaním VZN vykonávajú: pracovníci OcÚ, kontrolór obce a členovia
obecného zastupiteľstva.

§3
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Malej Čiernej dňa 20.11.2015 a nadobúda platnosť dňom 1.1.2016.
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Jaroslav Koleda
starosta obce

