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OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce
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používaní miestnych komunikácií
na území obce Lovce.

'
d ne1• ta b u ["1 v obc1•La-.St:SJi,....
[v ...............
1\-S-- ~~ .· ?...::.,{~
",L,_ vyveseny' na ura
.......... „„. <.na
"'l-A· ""h. - J,.:. A L

W/"7'N

VZN schválené OZ Lovce dňa............... k bodu č................. .
VZN vyvesené na úradnej tabuli v

obci.~......::-:::. dňa .1:?:::.~~: ~A ~

A'- ;:,

r?'7'N
J
b uua
'J
•v·
'dv
"L..
nauo
uc1nnost
na : .........................~
.

~~C - ~\A..

-2-

Obecné zastupiteľstvo v Lovciach na základe ustanovenia§ 8 ods. 5 a ust. § 6 ods. 1
zákona SNR

č.

36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nadväznosti

na ustanovenia zákona

č.

13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

neskorších predpisov vy dá v a pre územie obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o

používaní

miestnych

komunikácií

na území obce Lovce.
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje, v súlade s platnou právnou úpravou, užívanie
miestnych komunikácií v obci Lovce fyzickými osobami, právnickými osobami a fyzickými
osobami oprávnenými na podnikanie ako aj obmedzenie ich užívania.
(2) Toto nariadenie 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 užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve
obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií (ust. § 4b ods. 1 cestného zákona). Miestne komunikácie na území obce Lovce sú vo
vlastníctve tejto obce. (ust. § 3d ods. 3 cestného zákona).
(4) Správu miestnych komunikácií na území obce Lovce vykonáva táto obec (ust.§ 3d ods. 5 písm . d/
cestného zákona).

§2
(1) Obec je povinná, v zmysle ust. § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov, svoj majetok, vrátane miestnych komunikácii, chrániť, zveľaďovať a
zachovávať.

(2) Majetok obce slúžiaci na verejné účely, vrátane miestnych komunikácii na celom území obce
Lovce je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec
neobmedzila(§ 8 ods. 5 zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

§3
Používanie miestnych komunikácií
(1) Obec Lovce stanovuje nasledovné kritéria používania a užívania miestnych komunikácií:

a. každý je povinný zdržať sa zásahov do majetku obce,
poškodzovaní a znehodnocovaní,

spočívajúcich

v jeho znečistení,

-3b.
c.

každý je povinný zdržať sa zásahov do telesa miestnej komunikácie,
každý je povinný používať miestne komunikácie v súlade s platnou právnou úpravou.

(2) Nedodržanie uvedených zákazov bude postihované podľa ustanovení § 22a a § 22c zákona
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

č.

§4

Obmedzenie používania miestnych komunikácií na území obce
(1) V súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obmedzuje sa používanie miestnych komunikácií na území obce, a to:
miestna komunikácia : všetky miestne komunikácie
nasledujúcim spôsobom:
a) obmedzenie
zákaz vstupu a parkovanie na miestne komunikácie s nákladnými vozidlami,
autobusmi
(2) Obmedzenie sa nevzťahuje na jednorazový prevoz stavebného alebo iného materiálu, príp.
hnuteľných vecí do domácností.
(3) Správca miestnej komunikácie môže rozhodnúť o povolení výnimiek z obmedzení ustanovených
v odseku 1 v súlade s platnou právnou úpravou ak došlo k dohode medzi správcom miestnej
komunikácie ajej užívateľom o úhrade nákladov na uvedenie miestnej komunikácie do pôvodného
stavu .
(5) Športové a iné podujatia konané na miestnych komunikáciách povoľuje obec.

§5
Spoločné

a

záverečné

ustanovenia
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( 1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lovciach dňa ~~. ~k
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(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia
Lovce.
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V Lovc1ach dna .......... ..... .

schvaľuje

Obecné

zastupiteľstvo

obce

