Obecné zastupiteľstvo v Mútnom na základe ustanovení §6 ods. 1 a §8 ods. 5 Zákona SNR Č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe ustanovení Zákona č.
135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014
o podmienkach používania miestnych komunikácií v katastri obce Mútne
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou používanie a
obmedzenia v používaní miestnych komunikácii, rozsah povinností subjektov pri vjazde na miestne
komunikácie a povinnosti pri vzniku ich poškodenia, alebo znečistenia.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje a je záväzné pre všetky subjekty dopravy : fyzické
osoby, právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti produkcie a dopravy ťažkých a
nadrozmerných bremien, ktoré pre svoju činnosť používajú miestne komunikácie vo vlastníctve alebo
v správe obce Mútne.
3. Pod miestnymi komunikáciami obce sa rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská
vo vlastníctve obce Mútne a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete
miestnych komunikácií podľa ust. § 4b zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej aj
ako „Cestný zákon“).
4. Správu miestnych komunikácií vykonáva obec Mútne v zmysle § 3d ods. 3, 5, písm. d) Zákona
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
5. V zmysle ust. § 3d ods. 6 cestného zákona je Obec ako vlastník alebo ako správca pozemných
komunikácií povinná pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú
určené.
6. Obec uznáva právo iného subjektu na vstup na pozemky vo vlastníctve alebo v správe obce za
účelom stavebných prác, prevozu ťažkých bremien a nadrozmerných nákladov pri dodržaní obcou
stanovených podmienok.
7. Obec v súlade a podľa ust. § 7 ods. 1, ods. 2 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vytvára
stanovením poplatku za povolenie vjazdu na miestnu komunikáciu vlastnú finančnú rezervu určenú a
účelovo viazanú na budovanie, opravy a údržbu miestnych komunikácií.
8. Výška poplatku za povolenie vjazdu na miestnu komunikáciu je stanovená a môže byť zmenená
uznesením Obecného zastupiteľstva v Mútnom.
9. Pri zabezpečovaní dodržiavania ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia bude obec úzko
spolupracovať s Policajným zborom SR.
10. Pod pojmom "používame miestnych komunikácií obvyklým spôsobom" sa rozumie používanie
miestnych komunikácií vozidlami nepresahujúcimi obcou povolenú maximálnu celkovú hmotnosť
vozidla.

§2
Miestne komunikácie a ich používanie
1. Miestne komunikácie na celom katastrálnom území obce Mútne sú verejne prístupné a možno ich
používať obvyklým spôsobom, ak spôsob ich používanie obec neobmedzila.
2. Miestne komunikácie v obci Mútne slúžia na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov obce a jej
návštevníkov, ochranu a údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku v ich vlastníctve a na
zabezpečenie ich základných životných potrieb.
3. Miestne komunikácie svojou konštrukciou a dopravno-technickým stavom sú určené na používanie
pre osobné motorové vozidlá a pre nákladné vozidlá s celkovou maximálnou hmotnosťou do 7,5 tony.
§3
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií
1. Závady v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií je povinný bez prieťahov odstraňovať ich
vlastník, resp. správca - t.j. obec.
2. Závady v zjazdnosti a schodnosti odstraňuje vlastník, alebo správca a to vtedy, ak ide o závady
vzniknuté znečistením bez zapríčinenia konkrétnosťou osobou, snehom alebo poľadovicou. Tieto
závady musia byť odstránené bez zbytočného odkladu. Výnimku z tohto ustanovenia udeľuje starosta
obce, pri zohľadnení konkrétnej situácie a konkrétnych podmienok.
3. Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti
alebo schodnosti je povinný ten, kto takéto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a uviesť
miestnu komunikáciu do pôvodného stavu. Zároveň môže byt' jeho konanie postihované podľa Zákona
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov.
4. Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti
alebo schodnosti je povinný ten, kto toto poškodenie spôsobil, uhradiť vlastníkovi, resp. správcovi
miestnej komunikácie všetky náklady spojené s uvedením miestnej komunikácie do pôvodného, t.j.
zjazdného alebo schodného stavu.
5. Voči pôvodcovi poškodenia miestnej komunikácie bude vlastník, resp. správca komunikácie
postupovať podľa Zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a
doplnkov. V tomto prípade je možné dohodnúť sa s obcou aj inak, napr. odstránením poškodenia
miestnej komunikácie na vlastné náklady, poskytnutím finančných prostriedkov alebo iných
naturálnych plnení na účely odstránenia poškodení a podobne.
Výnimku z odsekov 3 a 4 tohto ustanovenia povoľuje starosta obce zohľadňujúc charakter znečistenia
alebo poškodenia miestnej komunikácie a ochotu tento stav napraviť alebo odstrániť.
6. Každé zistenie poškodenia, poškodzovania alebo znečistenia miestnej komunikácie sú občania
povinní oznámiť bezodkladne Obecnému úradu.
7. Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia budú vykonávať
pracovníci Obecného úradu a poslanci Obecného zastupiteľstva v Mútnom.

§4
Používanie miestnych komunikácií
1. Obec Mútne stanovuje podmienky pre používanie miestnych komunikácií. Používateľ miestnych
komunikácií je povinný:
a) zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nadmernému zaťažovaniu telesa miestnych komunikácií
ťažkým mechanizmom, ťahaním bremena šmykom, používaním kovových reťazí na kolesách vozidiel
mimo obdobia, kedy je teleso cesty pokryté dostatočne hrubou vrstvou snehu alebo ľadu alebo k
poškodzovaniu mechanizmom určeným k práci v teréne (pásové vozidlo),
b) zdržať sa zásahov, ktoré by spôsobovali znečistenie, poškodzovanie a znehodnocovanie miestnych
komunikácií,
c) zdržať sa zásahov do telesa miestnej komunikácie,
d) ochraňovať miestne komunikácie - majetok obce,
e) používať miestne komunikácie v súlade s platnou právnou úpravou a v zmysle ustanovení
schválenými Obecným zastupiteľstvom obce Mútne.
Každý vlastník priľahlého pozemku je povinný odstrániť svoje stromy a vetvy svojich stromov
zasahujúce nad hranicu telesa miestnej komunikácie.
2. Nerešpektovanie týchto základných pravidiel so sebou nesie zodpovednosť jednotlivých subjektov,
najmä možnosť a právo obce postupovať podľa ustanovení §22a, §22b, §22c zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Obmedzenie sa nevzťahuje na jednorazové prevezenie stavebného materiálu alebo iného
materiálu prípadne hnuteľných vecí občanmi obce Mútne pre vlastné účely.
§5
Obmedzenie používania miestnych komunikácií na území obce
1. V súlade s ustanoveniami §8 ods. 5 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa stanovuje obmedzenie v používaní miestnych komunikácií na území
obce Mútne nasledovne:
a) Zákaz vjazdu na miestne komunikácie vozidlám s celkovou maximálnou hmotnosťou viac ako 7,5
tony z dôvodu preťažovania a dlhodobého poškodzovania telesa miestnych komunikácií.
b) Zákaz vjazdu na miestne komunikácie vozidlám určených pre prácu v teréne používajúcim na
pohyb kovové pásy alebo kovové reťaze.
c) Zákaz používať miestne komunikácie na ťahanie bremien šmykom.
2. Výnimky z ustanovení § 5 ods. l môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť výlučne starosta
obce alebo ním poverená osoba, pričom výnimky z tohto ustanovenia musia byť viazané na:
a) úhradu poplatku za povolenie vjazdu pri prepravovaní v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), a písm. c).

Poplatok sa stanovuje vo výške 30 € za každý prejazd. Pri nákladoch presahujúcich 7,5 tony sa
stanovuje poplatok vo výške 0,50 eur za každú tonu nad povolenú hmotnosť. O zmene výšky
poplatku rozhoduje starosta obce po schválení v Obecnom zastupiteľstve obce Mútne.
b) uzatvorenie zmluvného vzťahu o úhrade poplatku za povolenie vjazdu s uvedením zmluvných
strán, spôsobe a termíne úhrady, výpočtu výšky úhrady, spôsobu kontroly, sankcií za porušenie
zmluvného vzťahu a záverečných ustanovení
c) zabezpečovanie základných potrieb občanov obce Mútne ( vývoz pevného domového odpadu,
zásobovanie predajní na území obce Mútne a pod.).

§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Mútnom na svojom
zasadnutí dňa 06.10. 2014
2. Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 21.10.2014
3. Podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú povinné postupovať všetky dotknuté osoby

