Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2011.
o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty v obci Hrabičov.
Č l. 1.
Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb :
•

v oblasti udržiavania verejného poriadku na území obce Hrabičov

•

v oblasti zabezpečovania čistoty verejných priestranstiev a zlepšovanie životného
prostredia na území

obce Hrabičov v oblasti dodržiavania zásad občianskeho

spolunažívania vo verejnom záujme.
Čl. 2.
1, Verejným poriadkom sa pre účely tohto VZN rozumie súhrn takých pravidiel správania sa
fyzických a právnických osôb na verejnosti, ktoré sú upravené právnymi predpismi, ako aj
súhrn takých pravidiel správania sa, ktoré nie sú právne vymedzené, ale ich dodržiavanie je
nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského a občianskeho spolunažívania v obci.
2, Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky miesta priestory a plochy ktoré
slúžia verejnému užívania. Sú to najmä komunikácie(cesty, námestia, chodníky, odstavné
plochy, lávky, mosty ,verejne prístupné parky a plochy zelene, vodné korytá a brehy vodných
tokov, ihriská ako aj iné verejne prístupné miesta na území obce Hrabičov.
3, Verejne prístupným miestom je miesto vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve inej
právnickej osoby prístupné pre verejne užívanie tretej osobe.
4, Nehnuteľnosťami a inými objektmi sú pre účely tohto VZN všetky trvalé a dočasné stavby,
stĺpy verejného osvetlenia a elektrického vedenia, nádoby na komunálny odpad a verejné
odpadové koše a pod.
5, Nočným pokojom je čas od.22 hod. do 06.hod.
6, Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú
viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
Čl.3.
Niektoré činnosti ktoré sú na území obce zakázané.
1, Na území obce je zakázané najmä:
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a, poškodzovať, znečisťovať alebo inak ohrozovať verejné priestranstvá
b, nechať chované a držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá (najmä detské a športové
ihriská a iné priestranstvá užívané predovšetkým deťmi ) bez dozoru a kontroly a na cudzie
pozemky bez súhlasu dotknutej osoby, ako aj ponechávať exkrementy po zvierati na verejnom
priestranstve osobou, ktorá zviera vedie
c, obťažovať užívateľov

verejných priestranstiev hlukom, pachom, prachom, dymom,

a pevnými a tekutými odpadmi.
d, zdržiavať sa v čase nočného pokoja na miestach, ktoré sú počas dňa určené pre pobyt detí
(areál materskej škôlky, farský kostol, cintorín) .
e, bez povolenie obce

využívať verejné priestranstvo osobitným

spôsobom(napr.

umiestnenie predajného stánku ,trvalé parkovanie motorového vozidla, umiestňovanie
akýchkoľvek skládok
f, vypaľovanie trávnatých porastov, spaľovanie odpadov a nečistôt na verejnom ako aj v
osobnom priestranstve
d,

akékoľvek ohrozovanie, znehodnocovanie, poškodzovanie a ničenie verejnej zelene,

ničenie alebo poškodzovanie oddychových lavíc, smetných košov a iných vecí ktoré majú
slúžiť na skultúrnenie a skrášleniu obce.

Čl.4.
Nočný pokoj a ochrana pred hlukom.
1, Nočný pokoj je zakázané rušiť hlasovými ako aj hlukovými prejavmi nad mieru primeranú
miestnym pomerom.
2, Zákaz nočného pokoj sa netýka :
a, vykonávanie verejnoprospešných

prác - úpravy

komunikácií, zimná údržba

a odstraňovanie následkov havárií inžinierskych sieti a krízových udalosti
b, uskutočnenia akcií a podujatí( najmä kultúrnych, športových, hudobných a pod.)
organizovaných obcou alebo s vopred udeleným súhlasom.
Čl. 5.
Zákaz používania alkoholických nápojov.
1, Zakazuje sa používať alkoholické nápoje na týchto verejných priestranstvách:
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a, pred reštauračnými a obchodnými zariadeniami ak k tomu nie sú vytvorené stolovacie
a hygienické podmienky vo vzdialenosti 50 metrov od týchto zariadení v čase ich
prevádzkovaných hodín
b, v areáloch materskej škôlky, cintorína a okolo farského kostola ako aj priestoroch domu
služieb a obecného úradu
c, starosta obce môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenie alkoholických
nápojov na miesta určených odst.1, najmä ak ide o organizované a spoločenské akcie.
Čl.6 .
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev .
Zakazuje sa:
1,znečisťovať priestranstvá odpadovými vodami a inými obdobnými tekutinami
2, znečisťovať verejné priestranstvá odhadzovaním ohorkov z cigariet, odhadzovaním,
odkladaním alebo skladovaním odpadov
3, znečisťovať fasády domov ako aj objekty v obci Hrabičov.

Čl. 7.
Udržiavanie čistoty a bezpečnosti pri využívaní verejného priestranstva.
1, Využívať verejne priestranstvo je povolené iba spôsobom a rozsahu zodpovedajúcom jeho
určeniu.
2, Ten, komu bolo povolené užívať verejné priestranstvo osobitným spôsobom, je po skončení
akcie povinný

bezodkladne uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu, najmä je

povinný jeho očistenie.
3, Nakladanie a skladanie vecí na verejnom priestranstve je dovolené len vtedy, keď ho
nemožno bez zvláštnych obtiaži

vykonať mimo verejného priestranstva (vo dvore,

v nehnuteľnosti a pod.) pričom:
•

naloženie alebo zloženie vecí musí byť vykonané čo najrýchlejšie, náklad z verejného
priestranstva odstránený a verejné priestranstvo očistené.

•

veci určené k naloženiu je možné na verejné priestranstvo pripraviť iba určení deň
odvozu.

3

4, Majitelia prípadne užívatelia budov, ktorých priečelia sú nasmerované na verejné
priestranstvo alebo komunikácie sú v zimnom období povinní zabrániť tomu, aby sneh,
cencúle z ich striech ohrozoval bezpečnosť chodcov alebo účastníkov cestnej dopravy

Čl.8
Čistenie verejného priestranstva.
Čistenie verejného priestranstva zabezpečujú právnické a fyzické osoby, zodpovedné podľa
čl.10 tohto nariadenia.
Pritom sú tieto zodpovedné osoby obzvlášť povinné zabezpečiť:
a, pravidelné alebo mimoriadne čistenie podľa potreby
b, odstraňovanie vzniknutého odpadu a jeho uloženie podľa potreby
c, dostatok nádob na odpad a ich umiestnenie na využívané verejné priestranstvá.
Čl.9.
Čistenie chodníkov.
1, Chodníkom sa pre potreby tohto nariadenia rozumie súčasť pozemnej komunikácie určenej
pre chodcov, oddelená od vozovky výškovo alebo označená iným spôsobom
2, Vlastník alebo správca nehnuteľnosti hraničiacej s cestou alebo miestnou komunikáciou
v zastavene časti obce je povinný zabezpečiť, aby priľahlý chodník bol riadne a včas očistený
3, Čistením chodníka

sa rozumie zabezpečenie

jeho schodnosti bezodkladným

odstraňovaním jeho prípadného znečistenia. poľadovice alebo snehu a iných nečistôt
4, Na chodníkoch používaných ako nástupištia verejnej hromadnej dopravy je zakázané
hromadiť sneh spôsobom, ktorý by znemožnil výstup alebo nástup do hromadných
prostriedkov.
Čl.10.
Zodpovednosť za zabezpečenie čistoty verejného priestranstvá.
1, Každý je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstvá, ktoré spôsobil
2, Za zabezpečenie čistoty verejného priestranstvá zodpovedá vlastník pozemku
3, Za zabezpečenie čistoty verejného priestranstva vo vlastníctve obce zodpovedá obec
4, Za zabezpečenie čistoty chodníkov v zastavaných častiach obce zodpovedá vlastník,
správca alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti
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5, Zástavky verejnej hromadnej dopravy, obchodné prevádzky, predajné stánky musí ich
prevádzkovateľ vybaviť dostatočným počtom odpadkových košov, ktoré musí udržiavať
v prevádzkyschopnom stave, zabezpečovať ich vyprázdňovanie a zabezpečovať čistotu v ich
blízkosti.. Na ostatných verejných priestranstvách má túto povinnosť obec.

Čl. 11.
Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií.
1, k zabezpečeniu zjazdnosti miestnych komunikácií v zimnom období je povinný príslušný
obecný úrad:
a, odstraňovať sneh mechanickým alebo ručným spôsobom.
b, posýpať povrch zdrsňujúcimi hmotami (štrk, piesok a pod).
2, prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných ťahov
3, po skončení zimného obdobia je obec povinná odstrániť nahromadený posypový materiál
ČL.12
Spoločné ustanovenie
.1, Znečisťovanie verejného priestranstva skladovaním materiálu a odpadu bez povolenia sa
posudzuje ako používanie verejného priestranstva za čo sa vyrúba poplatok z zmysle VZN
č.1/2009 o miestnych daniach a poplatkoch.
2, Ak znečistenie neodstráni fyzická alebo právnická osoba, ktorá za znečistenie zodpovedá,
môže to podľa tohto VZN, vykonať iná osoba alebo organizácia na náklady zodpovednej
právnickej alebo fyzickej osoby.
3, Dodržiavania ustanovenia kontrolujú obecný poslanci a komisia na ochranu verejného
poriadku.
Čl.13
Záverečne ustanovenia.
1, Toto VZN bolo schválené na obecnom zastupiteľstve v Hrabičove dňa..27.03.2011...........
uznesením OZ č.13/2011............. a nadobúda účinnosť dňom...12.04.2011...........................
Vyvesené dňa: 03.03..2011

Ján Adámik

Zvesené dňa: 21.03.2011

Starosta obce
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