
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č. 01/2015 
o zimnej údržbe na miestnych komunikácií v obci Lehota 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) o zimnej údržbe miestnych 
komunikácií na území obce Lehota  upravuje povinnosti a zodpovednosť fyzických a  
právnických osôb v katastrálnom území obce Lehota za zimnú údržbu miestnych 
komunikácií, ciest, chodníkov a verejných priestranstiev (ďalej len „ komunikácií“).  
 

§ 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 kalendárneho roka.  
2) Podľa stavu,  poveternostných  a klimatických  podmienok  môžu byť tieto termíny 

posunuté na základe rozhodnutia  starostu obce.  
3) Na území obce Lehota zimnú údržbu miestnych  komunikácií vykonávajú a zabezpečujú 

vlastníci a správcovia komunikácií, prípadne nimi zmluvne poverené fyzické, alebo 
právnické  osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov.  

4) Správca miestnych komunikácií zabezpečuje úlohy zimnej údržby v príslušnom roku 
v súlade  s platnou úpravou.  

§ 3 
Povinnosti vlastníkov a správcov komunikácií 

 
Vlastníci a správcovia komunikácií sú povinní najmä:  
a) vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácií,  
b) vykonávať zimnú údržbu na ostatných miestnych komunikáciách v katastrálnom území 

obce 
c) vykonávať zimnú údržbu na verejných priestranstvách, parkoviskách, chodníkoch      

a zabezpečovať odhrňovanie snehu z chodníkov a ciest v ich správe a vlastníctve 
e) zabezpečovať zimnú údržbu na prístupových chodníkoch vedúcich k stanovištiam 

autobusov, zberných nádob odpadkov, z dôvodu pravidelného odvozu. 
 

§ 4 
Zodpovednosť za odvoz snehu 

 
1) Za odvoz snehu zodpovedajú vlastníci alebo správcovia komunikácií, resp. nimi poverené 

fyzické, alebo právnické osoby, alebo osoby na základe rozhodnutia starostu, pričom 
odvoz snehu  je zabezpečovaný v prípadoch, keby tvoril prekážku v cestnej doprave, resp. 
pohybe chodcov.  

2) Vlastníci a správcovia komunikácií odhŕňajú sneh k okraju vozovky a k okraju chodníka.  
3) Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné (priechodné). 

Sú to najmä zastávky autobusovej dopravy, príjazdové cesty a vjazdy do strategických 
miest obce (OcÚ, zdravotné stredisko, kultúrny dom, ZŠ, MŠ, križovatky, vyhradené 
obecné priestranstvá určené na krátkodobé parkovanie počas kalamity a podobne. 

 



 
§ 5 

Zodpovednosť za zimnú údržbu 
 

1) Za zimnú údržbu zodpovedajú všetci uvedený v § 3 a aj tí správcovia, užívatelia a nájomcovia,  
ktorým boli nehnuteľnosti zverené do užívania alebo správy. Jedná sa hlavne o čistenie vstupných 
priestorov budov, prevádzok, parkovísk  z priľahlých komunikácii a chodníkov.  

2) Za zimnú údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti v zastavanom území zodpovedajú vlastníci 
nehnuteľností, správcovia, alebo užívatelia hraničiacich nehnuteľností.  

 
§ 6 

Podmienky posypu komunikácií a verejných priestranstiev 
 

1) Je povolené používať iba taký  posypový materiál, ktorý nie je zdraviu škodlivý (piesok, piliny, 
kamenná drť, posypovú soľ).  

2) Chemický posypový materiál sa môže použiť spravidla len na nebezpečných úsekoch komunikácií.  
 

§ 7 
Čistenie chodníkov 

 
1) Čistením chodníkov počas zimnej údržby sa rozumie odstraňovanie snehu , poľadovice a zosuvov 

snehu a ľadu zo striech  
2) Chodník musí byť udržiavaný po celej jeho šírke, najmenej však do šírky 1,3m, sneh sa zhŕňa 
 k okraju chodníka.  
3) Chodníky musia byť vyčistené každý deň spravidla  ráno. Hlavné čistenie sa vykonáva po 8.00 h a 

končí pred 16.00 h. V prípade zlých poveternostných podmienok sa čistenie chodníkov vykonáva 
priebežne.  

4) Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr, aby sa predišlo úrazom a poškodeniu zdravia chodcov. 
 
 

§ 8 
Ukončenie zimnej údržby 

 
Po končení zimnej údržby sú všetky zodpovedné subjekty povinné odstrániť skládky 
posypového materiálu z verejných priestranstiev.  
 
Zákazy  
Zakazuje sa  počas zimnej údržby komunikácií:  
a) vyvážať sneh a ľad z dvorov, záhrad a prevádzok na verejné priestranstvá ako sú krajnice 

ciest, ulice, chodníky, autobusové zastávky a pod.  
b) vytvárať prekážky na plynulé, komplexné, bezpečné čistenie komunikácií a verejných 

priestranstiev v správe obce nevhodným parkovaním vozidiel, skládkami stavebného 
materiálu a podobne. 

 
§ 9 

Spôsob kontroly 
 

Kontrolu dodržiavania VZN vykonáva starosta, poslanci a starostom poverení zamestnanci 
obce. 
 
 
 

§ 10 



    Sankčný postih 
 
1) Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto VZN sa zodpovedajú fyzické a  právnické 

osoby, ako je to uvedené v tomto VZN.  
2)  Nedodržaním tohto VZN berú na seba povinné osoby v zmysle tohto nariadenia plnú 

zodpovednosť za škody, ktoré zapríčinia  ujmu  na živote,  zdraví a majetku občanov 
a právnických osôb.  

3) Za nesplnenie povinností počas zimnej údržby a porušenie tohto VZN, môže starosta obce 
uložiť fyzickej osobe ako podnikateľskému subjektu a právnickej osobe pokutu až do 
výšky 6638€. Fyzickej osobe možno v správnom konaní uložiť pokutu do výšky 30 eur 
v zmysle platnej legislatívy. 

 
 

§ 11 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1)  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lehota č. 01/2015: 

 - bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce: dňa : 26.01.2015 
 - bol zvesený z úradnej tabule obce: dňa : 10.02.2015 
 

2)  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lehota č. 01/2015:  
- bolo po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom v Lehote dňa 10.02.2015, 
uznesením č.  23/2015, vyvesené na úradnej   tabuli   obce dňa :  11.02.2015 
- bolo po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom v Lehote zvesené z úradnej tabule 
obce dňa : 26.02.2015 
 

3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej  tabuli    
obce Lehota.  

 
         
 
 
 
 

................................................... 
 Milan  C h m e l á r  

                                                                                    Starosta obce Lehota 


