
 
Všeobecne záväzné nariadenie 

o zimnej údržbe 
č. 2/2004 

 
  

Obecné zastupiteľstvo v Terchovej na základe ust. § 4 ods. 3 písm. e/ a f/ zák. SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 3 cit. zákona vydáva pre celé 
územie obce Terchová toto všeobecne záväzné nariadenie 
  

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

  
Nariadenie o zimnej údržbe upravuje najmä povinnosti a zodpovednosť právnických a fyzických osôb na 
zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií, chodníkov i verejných priestranstiev v obci Terchová. 
  

§ 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 roka. 
  
2) Podľa stavuj ohrozenie mimoriadnymi poveternostnými a klimatickými podmienkami môžu byť tieto 
termíny posunuté na základe rozhodnutia starostu obce Terchová. 
  
3) Na území obce Terchová zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií, chodníkov a verejných 
priestranstiev vykonávajú a zabezpečujú ich správcovia, prípadne zmluvne poverené osoby. Správcovia, 
vlastníci, užívatelia a nájomníci týchto komunikácií zabezpečujú úlohy zimnej údržby v príslušnom roku v 
zmysle plánu zimnej údržby a zodpovedajú za ich splnenie v súlade s platnou právnou úpravou ( najmä 
zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). 
  

§ 3 
Správca 

  
Za vlastníkov komunikácií v obci Terchová podľa tohto nariadenia považujeme najmä: 

-miestne komunikácie -  obec Terchová 
-k Hotelu Boboty - OMNITRADE a. s. Terchová 
-ku chate Sokolie – SLOVAK CORPORATION a. s., Nám. Ľ. Štúra 2, Žilina 
-ku chatkám Sokolie – Spoločenstvo Cingelov a Ondrušov, a spoločný úsek (Tižinka) - OMNITRADE 

a. s. Terchová a Spoločenstvo Cingelov a Ondrušov 
-cesty štátne – Správa a údržba ciest Žilina  – VÚC Žilina 

  
§ 4 

Povinnosti vlastníkov a užívateľov 
 

Povinnosti týchto organizácií sú najmä tieto: 
- vykonávať zimnú údržbu na hlavných ťahoch ciest 
- vykonávať zimnú údržbu na ostatných miestnych komunikáciách, parkoviskách, chodníkoch vrátane 
lávok, schodíšť, prechodov pre chodcov a cintorína 
- v čase živelnej pohromy riadi postup prác v súlade s platnou právnou úpravou starosta obce Terchová 
 

§ 5 
Zodpovednosť za zimnú údržbu 

  
1) Za zimnú údržbu zodpovedajú okrem vlastníkov aj tí správcovia, užívatelia a nájomníci, ktorým boli 
zverené do užívania nehnuteľnosti, príp. do vlastníctva alebo správy. 
  

§ 6 
Podmienky posypu komunikácií a verejných priestranstiev 

 
1) Je zakázané používať posypový materiál, ktorý je zdraviu škodlivý. 
  



2) Chemicky posypový materiál sa môže použiť na nebezpečných úsekoch komunikácií a chodníka len 
výnimočne so súhlasom starostu obce. 
  
3) Posyp miestnych komunikácií a chodníkov sa vykonáva v zmysle plánu zimnej údržby. 
  

§ 7 
Čistenie chodníkov 

  
1) Čistením chodníkov počas zimnej údržby sa rozumie odstraňovanie snehu. 
  
2) Chodníky musia byť vyčistené ráno do 36 hodín od napadnutia min. 5 cm vrstvy snehu. V prípade zlých 
poveternostných podmienok sa čistenie vykonáva priebežne podľa pokynov starostu obce. 
  
3) Poľadovica musí byť posypaná čo najskôr. 
  

§ 8 
Ukončenie zimnej údržby 

  
1) Po ukončení zimnej údržby všetky zodpovedné subjekty sú povinné odstrániť skládky posypového 
materiálu, ak ich zriadili, a to v termíne do 15. 4. príslušného roka. 
  

§ 9 
Plán zimnej údržby 

  
1) Starosta obce koordinuje a iniciuje vždy v dostatočnom časovom predstihu spracovanie Plánu zimnej 
údržby. Do spracovania sú aktívne prizývaní všetci tí, ktorí sa podieľajú na zimnej údržbe. 
  
2) Na území obce sa vytvára osobitná komisia, zložená z pracovníkov obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva, a to: 
- najmenej jeden pracovník obce, poverený starostom obce 
- najmenej jeden poslanec obecného zastupiteľstva, zvolený obecným zastupiteľstvom na celé volebné 
obdobie. 
  
Predsedom komisie je vždy starosta obce. Starosta obce je oprávnený presunúť všetky kompetencie v 
prípade potreby na povereného pracovníka obce. 

 
§ 10 

Zodpovednosť 
  
1) Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia zodpovedajú vlastníci, správcovia a nájomníci 
nehnuteľností tak, ako je to uvedené v tomto nariadení. 
  
2) Za nesplnenie povinností počas zimnej údržby a porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia, 
môže uložiť starosta obce pokutu právnickej osobe až do výšky 100 000,- Sk. 
  
3) Porušenie tohto nariadenia môže byť posudzované aj ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak nejde o iný delikt postihnuteľný podľa osobitných 
právnych predpisov alebo trestný čin. 
 

§ 11 
Záverečné ustanovenia 

  
1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Terchovej. 
  
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Terchovej dňa 13. 2. 
2004. 
  
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17. 2. 2004. 

 
      Viktor  V a l l o 

        starosta obce Terchovej 
Príloha: 
- plán zimnej údržby 



príloha:     P L Á N     Z I M N E J    Ú D R Ž B Y  
 

1. Miestne komunikácie v správe obce Terchová 
Poradie odhŕňania snehu do 36 hod. po napadnutí min. 5 cm vrstvy 
ul. sv. Cyrila a Metoda     ul. A. Hlinku 
ul. Družstevná      Na Úboč 
parkovisko pri JEDNOTE  Vrátňanská cesta  Pod oblazom 
Pod Rovňami       
Za Mlynom                - Holúbkovia 
Pod Skalkou      sídlisko  Holúbková Roveň 
Podubenec       Mláka 
Podolina       sídlisko   Krížové Mláky 
ul. Školská      Charvátovia 
ul. Jánošíkova      Srniakovia, Rovienky  
ul. Májová       Mihovia 
ul. Mládežnícka      Obšívanovia 
        Pod bukovinou 

- Berešovia, Nižní a Vyšní      Bukovina 
      Pod hate 1, 2      Belanovia 
      Krištofíkovia      Jankovia 
      Dávidíkovia      Vŕšok 
      Diery       Repáňovia 
      Šparengovia      Šmehýlovia 
      Huličiarovia      Marunovia 
      Solisko       Šípková 
      Tižincovia       Balátovia 
      Lutišanovia      Pantákovia 
      Podhorskovia      Janošovia 
      Štefankovia      Smrekovia 
      Pod kopec       Ďuriškovia 
              Cabadajovia 
   - Štefanová       Rusnákovia 
        Káčerovia 
 

2. Chodníky, prechody 
Poradie odhŕňania snehu do 24 hodín po napadnutí min. 5 cm vrstvy: 
ul. sv. Martina, Vrátňanská cesta. 
 
3. Lavica pred obecným úradom do 12 hodín 
 
4.  Ostatní správcovia miestnych komunikácií  

           (povinnosť vyznačiť vlastníctvo a správcovstvo) 
            Posyp:  štvrtok zabezpečiť na zber TKO 
  ul. Na úboč, ul. Družstevná, Štefanová 
 
Posyp ostatných komunikácií podľa zváženia a potreby vlastníkov. Údržba štátnych ciest sa prevádza podľa 
plánu zimnej údržby Správa a údržba ciest Žilina – VÚC Žilina. 
 
 
 
               Viktor  V a l l o 
         starosta obce Terchová 


