Všeobecne záväzné nariadenie č.

/2015

O verejnom poriadku Obce Ochodnica

Obec Ochodnica v zmysle §4 ods. 3 písm. g) a n) §6 odst.1 zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku na území Obce Ochodnica

§1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto VZN je určenie podmienok a zásad pre dodržiavanie verejného poriadku
a verejnej čistoty na území obce, ochranu verejných priestranstiev pred ich
poškodzovaním a využívaním na iné účely než sú určené a v medziach zákonov
zabezpečiť ochranu celospoločenských záujmov.
2. Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo užívateľov
nehnuteľností, verejných priestranstiev a zariadení verejného priestranstva na území obce.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a)
verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia
verejnému užívaniu v katastrálnom území Obce Ochodnica. Sú to najmä komunikácie
(cesty, námestia, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty), verejné plochy
zelene, parky, lesy, nezastavané územia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete
miestnych komunikácií,
b)
užívaním verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev
obyvateľmi obce ako aj inými osobami obvyklým spôsobom alebo ich využívanie osobitným
(zvláštnym) spôsobom v rozsahu príslušného oprávnenia alebo povolenia,
c)
miestom verejnosti prístupným je miesto vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve
inej právnickej alebo fyzickej osoby prístupné pre verejné užívanie tretím osobám,

d)
miestne komunikácie sú cesty, ulice, námestia, chodníky, parkoviská, odstavné
plochy, lávky, mosty.
e)
spevnenými plochami verejného priestranstva sú plochy, na ktorých je vykonaná taká
povrchová úprava, ktorej výsledkom je najmä iný ako zemitý alebo trávnatý povrch,
f)
cestným pozemkom je teleso miestnej komunikácie a cestné pomocné pozemky.
Teleso miestnej komunikácie je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených
pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných
násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov,
g)
verejnou zeleňou je súbor drevín, bylín a neživých prvkov, ktorý sa vyvinul na určitej
ploche prirodzeným spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením a usmerňovaním
človekom a tvorí prírodnú časť životného prostredia obce,
h)

vodnými prvkami vo verejných plochách sú vodné toky, pramene, studničky,

i)
nočným pokojom je doba (časový úsek) určený pre zabezpečenie zdravého
a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného
občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov,
j)
trvalo primeraným upratovaním a udržiavaním čistoty a poriadku sa rozumie
pravidelný výkon činností, ktorých účelom je zbavenie vymedzeného priestoru nečistôt
a iných nedostatkov, najmä očistením od papiera a iného odpadu, pokosením trávy,
orezaním konárov a zabráneniu vzniku, resp. odstránenie následkov iného možného
nebezpečenstva na živote alebo zdraví,
k)
zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí,
ale ho chránia a kladne ovplyvňujú.
l)
zdravým spôsobom života obyvateľov obce sa rozumie navodzovanie a trvalé
udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by
nad mieru primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase
a mieste obvyklú) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä
nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu iných obyvateľov hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom,
tienením a vibráciami, alebo nechať chované a držané zvieratá vnikať na verejné
priestranstvá bez dozoru a kontroly ako aj na cudzie pozemky bez súhlasu dotknutej osoby.
§3
Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
1. Každý je oprávnený užívať priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a účelu v
súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať takých
činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva,
nehnuteľností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia
(pôdy, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia a pod.).
2. Verejné priestranstvo je možné používať aj iným spôsobom, a to ako zvláštne užívanie alebo
osobitné užívanie, avšak len na základe rozhodnutia alebo povolenia obce .
3. V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života
obyvateľov obce a estetického vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) odhadzovať odpady (smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál,

ovocia, zeleniny, cestovné lístky a iné odpadky) mimo odpadových nádob, alebo miest na
to určených obcou, znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob,
b) znečisťovať verejné priestranstvo vylievaním odpadových vôd, vykonávaním telesnej
potreby, zvratkami, pľuvaním, žuvačkami,
c) znemožňovať odvoz komunálneho odpadu alebo odvoz iného odpadu parkovaním,
zastavením, alebo státím vozidla pred stanovišťom zberných nádob a na prístupovej
komunikácii k stanovišťu,
d) vyhadzovať, vymetať a inak vynášať odpady všetkého druhu z domov, z bytov,
obchodných a reštauračných prevádzok, prevádzok ambulantného (stolového)alebo
stánkového predaja, prevádzkových miestností a iných objektov a ukladať ich
mimo smetných nádob,
e) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať
priestranstvo splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami, s výnimkou
nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísiel
motorových vozidiel,
f) vypúšťať alebo vylievať do uličných kanalizačných vpustí, chemikálie, oleje,
pohonné látky a inak znečistené tekutiny,
g) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrýva ť alebo
premiestňovať zariadenia verejného priestranstva, ako sú dopravné, turistické značky
alebo iné orientačné a informačné zariadenia,
h) znečisťovať verejné priestranstvá, steny, nehnuteľnosti a ostatné objekty na území obce,
verejnoprospešné zariadenia a ostatné zariadenia verejného priestranstva maľovaním,
striekaním alebo lepením textov a obrazcov,
i) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smetí a domový odpad na zemi alebo v zberných nádobách,
svojvoľne zakladať skládky smetí a odpadu mimo miest na to vymedzených,
j) umiestňovať na verejnom priestranstve rôzne predmety ako rezervovanie miesta
pre skladanie a nakladanie tovaru, výnimku tvoria dopravné značenia,
k) zakladanie otvorených ohňov,
l) grilovať alebo opekať na verejnom priestranstve s výnimkou podujatí
organizovaných obcou, schválených obcou s výnimkou miest na to určených
m) obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom, dymom, páchnucimi plynmi, parami
a tekutým odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky
prípustnú,
n) slovný alebo grafický prejav na verejnom priestranstve alebo na zariadeniach
verejného priestranstva, ktorým by bola znižovaná ľudská dôstojnosť, náboženská,či
rasová príslušnosť,
o) propagovať zakázané produkty,
p) propagovať sexualitu, sexuálne symboly, nahotu, pornografiu apod.,
r) vykonávať akúkoľvek činnosť, smerujúcu k znečisteniu alebo poškodzovaniu
verejného priestranstva alebo zariadenia verejného priestranstva.
s) požívať alkoholické nápoje maloletým na verejnom priestranstve
t) parkovať akékoľvek motorové vozidlá na trávnatých priestranstvách udržiavaných
obcou

§4
Osobitné práva a povinnosti vlastníkov (správcov,užívateľov) nehnuteľností pri
užívaní verejného priestranstva
1. Podnikateľské subjekty, ktoré majú vo vlastníctve, správe objekty prevádzok poskytujúcich
služby občanom, sú povinné zabezpečiť, aby miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas a
v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené a to aj mimočasu ich prevádzky.
2. Ak sú na miestach verejnosti prístupných vlastníkmi (správcami, užívateľmi) týchto

nehnuteľností vysadené pásy zelene, sú títo povinní takéto plochy riadne udržiavať a čistiť.
3. Vlastníci (správcovia, užívatelia) nehnuteľností sú ďalej povinní:
a) trvalo primerane udržiavať záhrady a iné nehnuteľnosti pravidelným kosením z
dôvodu zabráneniu šírenia burín a alergií,
b) upraviť konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na chodníky, cesty a
ulice a konáre prerastajúce cez ploty (príp. živé ploty) upraviť na hranicu vlastného
pozemku tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky,
c) opatriť všetky budovy na čelnej strane a zo strany chodníkov funkčným odkvapovým
žľabom, odkvapovými rúrami a lapačmi snehu, aby sneh a dažďová voda nestekala
zo striech priamo na chodníky, chodcov a miestne komunikácie,
d) bezodkladne čistiť a zbavovať uličné priečelia (fasády) obytných domov a iných
objektov nevhodných kresieb a nápisov, plagátov a iných reklám,
e) upravovať a umiestňovať obchodné reklamy, firemné a informačné tabule tak, aby
boli čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby neprekážali chodcom alebo
nenarúšali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
4. Vlastníci, správcovia, resp. užívatelia objektov a užívatelia bytov sú povinní vykonávať
opatrenia k zamedzeniu výskytu a rozširovania hmyzu a hlodavcov, vykonávať
dezinfekciu a deratizáciu v súlade s platnými právnymi predpismi
5. Vlastníci predajných stánkov, kioskov a podobných zariadení sú povinní v okolí týchto
zariadení zabezpečiť čistotu a poriadok v rozsahu podľa pokynov a usmernení obce s
ohľadom na povahu a umiestnenie prevádzky, a súčasne sú povinní nakladať s odpadom v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismia so všeobecne záväzným nariadením
obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
§5
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja
1. Čas nočného pokoja je na celom území obce stanovený nasledovne :
Pre všetky dni : pondelok až nedeľa od 22.00 hod. do 6.00 hod.
2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú
pomerom (spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín,
hlučným prejavom a pod.).
3. Tento zákaz sa nevzťahuje:
a) na podujatia organizované záujmovými organizáciami schválených obcou,
b) pri výročných a slávnostných akciách a iných akciách organizovaných obcou,
c) v prípadoch zimnej údržby miestnych komunikácií a odstraňovania havárií
inžinierskych sietí.
d) na deň 31.december a 1. januára
§6
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený možno len po vydaní
súhlasu povoľovacieho orgánu na osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva je povinný:
a) verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,
b) zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď ohlásiť,
d) zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam podzemných inžinierskych
sietí (dažďové vpuste, kanalizačné šachty, uzávery vody, plynu a podobne.),

e) vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva,
f) užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
g) ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné
priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.
3. Stavebné a sypké materiály možno na verejných priestranstvách skladovať len v
prepravných debnách alebo inak zabezpečené proti ich roznášaniu po okolí.
4. Zvyšky stavebného materiálu musí organizácia vykonávajúca stavebné práce umiestniť tak,
aby nemohli prekážať a k tomu prispôsobiť aj ich odvoz. Táto organizácia a vlastník stavby
sú povinní po skončení stavebných prác odstrániť všetky stavebné hmoty, náradie a pod.,
verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.
5. Pri opravách striech, výmene krytiny, odkvapových žľabov, pri opravách komínov,
odstraňovaní cencúľov musí organizácia vykonávajúca práce, alebo vlastník vykonať
bezpečnostné opatrenia postavením výstražných značiek a zábran. Materiál sa nesmie
zhadzovať priamo na verejné priestranstvo, mimo prípadov, ak je toto priestranstvo vopred
pripravené.
6. Vlastníci alebo užívatelia predajných miest a obchodov sú povinní zabezpečiť poriadok a
čistotu.

§7
Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží.
1. Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli
spôsobiť ich znečistenie. Ukladať veci na brehoch vodných tokov a na miestach, z ktorých
by mohli byť splavené do vodných tokov a nádrží alebo spôsobiť ich znečistenie.
2. Zakazuje sa do vodných tokov a kanalizácie vypúšťať alebo vylievať škodlivé tekutiny
zvyšky olejov, pohonných látok, žieravín a pod.) schopných ohrozi ť užívateľov vody a
stav vodnej fauny a flóry.
3. Zakazuje sa vykonávať údržbu dopravných prostriedkov a iných strojov a strojných
zariadení a umývať ich na brehoch tokov a v ich blízkosti.
4. Zakazuje sa poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov, alebo
odstraňovať a poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy s výnimkou výrubu
poškodaných drevín ohrozujúcich bezpečnosť občanov a ich majetok.
5. . Zakazuje sa odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení pre jej
odber pre účely umývania dopravných prostriedkov a pre poľnohospodársku
malovýrobu

§8
Kontrola a sankcie
1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú poverení:
- starosta,
- poslanci,
- zamestnanci obecného úradu,
- hlavný kontrolór obce.

- komisia životného prostredia
2. Porušenie tohto VZN môže byť posúdené ako priestupok proti verejnému
poriadku. Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje § 13 zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 13 odst. 9 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Pokuty sú príjmom obce.

§9
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce č. /2015 bolo prerokované a schválené na
zasadnutí obedcného zastupiteľstva v Ochodnici dňa
uznesením č.
/2015
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 2015

Radoslav Ďuroška
starosta obce

Návrh VZN bol podľa § 6 , ods.3 zákona č.369/1990 Zb. zverejnený na úradnej tabuli
obce od
do
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č.369/1990 Zb. vyvesené na úradnej tabuli obce
od
do
VZN č.
/2015 o verejnom poriadku obce Ochodnica nadobúda účinnosť dňom
(pätnástym dňom od vyvesenia § 6 , ods.8 zákona č. 369/1990 Zb.)

