„NÁVRH“
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rudinská č. 01/2021
o parkovaní a odstavení vozidiel na obecných komunikáciách
vo vlastníctve obce
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN ) upravuje parkovanie vozidiel na
miestnych komunikáciách v správe obce Rudinská.
2. Pre účely tohto VZN sa rozumie :
a) Verejným priestranstvom – časť územia obce, ktorá svojim charakterom je určená na
všeobecné užívanie alebo inak slúži všeobecnej potrebe – verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce, najmä miestne komunikácie (cesty, chodníky, parkoviská), ulice,
autobusové stanovištia, detské ihriská, športoviská, cintorín, verejná zeleň; verejným
priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec Rudinská prenajala.
b) Miestnou komunikáciou – všeobecne prístupná a užívaná cesta, chodník vo vlastníctve
obce Rudinská.
c) Odstavenie – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie počas doby, keď sa
nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska).
d) Zastavenie – uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené
nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo
zloženie nákladu.
e) Státie – uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie ako je čas povolený na zastavenie,
f) Vozidlo – motorové vozidlo na dopravu osôb a nákladu, prípojné vozidlo, kolesový
traktor, pásový traktor, prípojné vozidlo traktora, traktorom ťahaný vymeniteľný stroj,
pracovný stroj a štvorkolka.
g) Držiteľ vozidla – osoba zapísaná v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla.
h) Starým vozidlom – vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel
alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných
predpisov, aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní
na ceste alebo verejnom priestranstve alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie
potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu
obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
Článok 2
Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách
a verejných priestranstvách
1. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci
Rudinská je povolené, ak toto VZN alebo zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný
zákon) neustanovuje inak.

2. Na verejnej zeleni, chodníkoch a plochách, ktoré nie sú na parkovanie a státie určené je
státie všetkých druhov vozidiel z a k á z a n é.
3. Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v obci parkovacie miesta na
vlastnom pozemku, ak to nevylučuje ustanovenie osobitného predpisu.
4. Vodič nesmie zastaviť a stáť, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné
vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov, to neplatí, ak ide o zastavenie a
státie, ktoré nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov.
5. Trvalé parkovanie a státie na komunikáciách v správe obce a verejných priestranstvách
v obci Rudinská je pre všetky druhy vozidiel zakázané.
6. Držitelia a prevádzkovatelia motorových vozidiel na dopravu osôb s viac ako ôsmimi
sedadlami okrem sedadla vodiča, motorových vozidiel na prepravu nákladu, prípojných
vozidiel, kolesových traktorov, pásových traktorov, prípojných vozidiel traktorov,
traktormi ťahaných vymeniteľných strojov, pracovných strojov a štvorkoliek sú povinní
zabezpečiť si parkovanie a státie vozidiel na vlastných alebo na tento účel zriadených
priestoroch.
Článok 3
Podmienky prevádzky vozidiel
1. Okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave vozidla je na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách zakázané:
a) jazdiť nadmerne znečisteným vozidlom alebo s vozidlom prepravujúcim náklad, ktorý
znečisťuje miestnu komunikáciu,
b) prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu
alebo inak znečisťujúci miestnu komunikáciu,
c) státím vozidiel znemožňovať čistenie a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev,
odvoz komunálneho odpadu, znemožňovať bezpečný vjazd a výjazd na pozemky vo
vlastníctve fyzických a právnických osôb,
d) jazdiť po verejnej zeleni a chodníkoch, zastaviť a stáť na nich,
e) vykonávať údržbu a opravu vozidiel, vrátane výmeny olejov, a doplňovania pohonných
hmôt.
2. Ak vodič zistí závadu na technickom stave vozidla alebo na náklade, pri ktorom dôjde
k znečisteniu miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva je povinný vzniknuté
znečistenie bezodkladne odstrániť.
Článok 4
Úprava parkovania
v čase zvozu komunálneho odpadu
1. Podľa tohto VZN sa zakazuje parkovať a stáť všetkým druhom vozidiel na miestnych
komunikáciách v správe obce v čase zvozu komunálneho odpadu. Čas zvozu
komunálneho odpadu je určený v harmonograme, ktorý je súčasťou Zmluvy o zvoze
komunálneho odpadu podpísanej medzi obcou Rudinská a firma T+T na príslušný
kalendárny rok.

Článok 5
Výnimky z povolania
1. Dočasnú výnimku z tohto VZN môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť
obec po schválení obecným zastupiteľstvom.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje počas výkonu služby na vozidlá :
a. Hasičského a záchranného zboru,
b. Rýchlej lekárskej pohotovostnej služby,
c. Policajného zboru SR,
d. Integrovaného záchranného systému,
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú v činnosti pri údržbe, opravách a
haváriách pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov.
Článok 6
Sankcie
1. Priestupku proti verejnému poriadku sa podľa tohto VZN dopustí ten, kto z
nedbanlivosti alebo úmyselne poruší nariadenie tohto VZN a zabráni tým zvozu
komunálneho odpadu v danej časti obce , alebo zabráni prevedeniu zimnej údržby
miestnej komunikácie v danej časti obce .
2. Dokladom o priestupku podľa článku tohto VZN je správa príslušného pracovníka pri
zbere domového odpadu vykonávanou v čase zvozu komunálneho odpadu poverenou
firmou.
3. Dokladom o priestupku podľa tohto VZN je správa pracovníka, povereného starostom
obce, prevádzať zimnú údržbu miestnych komunikácií alebo správa firmy, ktorá
prevádza zimnú údržbu miestnych komunikácií dodávateľsky.
4. Dokladom o priestupku podľa článku 3 a 4 je opakovaná obhliadka vozidla odstaveného
na miestnej komunikácii a skonštatovanie starostom obce, že ide o naplnenie skutkovej
podstaty článku 3 a 4.
5. V nadväznosti na toto VZN a § 48 zákona č. 372/l990 Zb. o priestupkoch za vyššie
uvedené priestupky možno uložiť pokutu majiteľovi vozidla do výšky 33,20 €.
6. Správca komunikácie postupuje nasledovne:
a/ písomné upozornenie,
b/ uloženie pokuty,
c/ v prípade neodstránenia vozidla bude vozidlo odtiahnuté odťahovou službou na
náklady majiteľa.
7. Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 €.
8. Pokuta sa udelí rozhodnutím a splatná je v pokladni obce Rudinská v hotovosti,
poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet obce .

Článok 7
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne
a/ starosta obce,
b/ poslanci obecného zastupiteľstva,
c/ poverený zamestnanec obce.

záväzného

nariadenia

vykonáva:

Článok 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických
alebo fyzických osôb podľa osobitných predpisov.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Rudinskej.
3. Toto VZN č. 01/2021 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. ................
zo dňa ................
4. VZN č. 01/2021 nadobúda účinnosť dňa 4.3.2021

Ing. Jozef Švirík
starosta obce

