Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka
o verejnom poriadku na území obce
č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vavrečka v zmysle ustanovenia § 6 a nasl. zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Vavrečka o verejnom poriadku na
území obce je stanoviť pravidlá pre udržiavanie čistoty a verejného poriadku na území obce a
vytvoriť podmienky pre zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov obce.
2. Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, pre vlastníkov, správcov a užívateľov
nehnuteľností, verejných priestranstiev a zariadení verejného priestranstva na území obce.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä :
a) verejným poriadkom - súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych
normách, ako aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých dodržiavanie je
nevyhnutnou podmienkou občianskeho spolunažívania, vytvárania zdravých podmienok
a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce,
b) verejným priestranstvom - všetky miesta, ktoré slúžia na verejné účely (najmä miestne
komunikácie a iné verejné priestranstvá) a sú verejne prístupné alebo ich možno
obvyklým spôsobom používať,
c) miestnou komunikáciou - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve
obce,
d) chodníkom - komunikácia, alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla
oddelená od cesty výškovo, alebo iným spôsobom. Chodníkom sa rozumie aj priestor
určený výhradne pre chodcov, ktorý je prepojením nehnuteľnosti s najbližšou miestnou
komunikáciou, a to aj vtedy, ak sú takýmto priestorom schody,
e) nehnuteľnosťami - pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom,
g) zariadenia verejného priestranstva - predmety, ktoré sú trvalo alebo dočasne umiestnené
na verejnom priestranstve, napr., lavičky, preliezačky, pieskoviská, hojdačky, šmýkačky,
odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia, autobusové
zastávky, cestovné poriadky, dopravné značky, orientačné a informačné tabule, reklamné
zariadenia, pamiatkové objekty, pamätníky a pod.,
h) detským ihriskom – verejné a verejnosti prístupné priestranstvo pre oddych a rozvoj
duševnej a fyzickej aktivity detí a mládeže,
i) verejnou zeleňou - plochy zelene, ktoré sú voľne prístupné obyvateľom,

j)

nočný kľud je doba určená pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku
obyvateľov obce.
ČLÁNOK II.
DODRRŽIAVANIE ČISTOTY A VEREJNÉHO PORIADKU
§3
Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách

1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru
a účelu, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať
akýchkoľvek 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. V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov
obce a estetického vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách zakazuje najmä:
a)

odhadzovať odpady (smeti, papier, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny,
a iné odpady), mimo odpadových nádob, resp. miest na to určených obcou,
b) znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením, resp.
státím vozidla pred stanovišťom zberných nádob,
c) vyhadzovať, vyvážať a inak vynášať odpady všetkého druhu z domov, z bytov,
obchodných prevádzok, a ukladať ich mimo smetných nádob a mimo areálu zberného
dvora,
d) vypúšťať, resp. vylievať splaškové vody, fekálie, chemikálie, oleje, pohonné látky a inak
znečistené tekutiny,
e) znečisťovať verejné priestranstvá, steny nehnuteľností a ostatných objektov na území
obce, verejno-prospešné zariadenia a ostatné zariadenia verejného priestranstva (napr.
autobusové zastávky, a pod.) maľovaním, striekaním (sprejovaním), lepením textov a
obrazcov,
f) skladovať ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky bez povolenia obce,
g) poškodzovať verejnú zeleň,
h) skladovať akýkoľvek materiál, nepotrebné predmety, kovový šrot na verejných
priestranstvách, pri kontajneroch a na verejnej zeleni, okrem dní organizovaného zberu
komunálneho odpadu,
ch) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu
verejného priestranstva alebo zariadenia verejného priestranstva.
§4
Dodržiavanie verejného poriadku
1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie
verejného poriadku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi
a všeobecne uznávanými pravidlami.
2. Na verejných priestranstvách sa zakazuje:
a)

obťažovať občanov fyzickými útokmi, nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na
verejnom priestranstve a miestach verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie,

b) predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar mimo priestranstiev na
to určených bez povolenia obce,
c) akýkoľvek verbálny alebo fyzicky útok na verejnom priestranstve ktorým by boli
porušené zásady rovnakého zaobchádzania spočívajúce v zákaze diskriminácie z dôvodu
pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo
etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu
a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného
alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
§5
Dodržiavanie nočného kľudu
1. Nočný kľud je čas od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa.
2. Nočný kľud nesmie byť rušený hlasným alebo hlasovým prejavom, t.j. obťažujúcim,
nežiaducim alebo neprimeraným hlasným zvukom technických zariadení alebo hlasovým
zvukom osôb nad mieru primeranú pomerom v danom čase a mieste obvyklú (napr. hlasitým
spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, používanie zábavnej
pyrotechniky, hlučným prejavom a pod.).
3. Tento zákaz sa nevzťahuje :
a) na podujatia organizované obcou alebo oznámené a schválené obcou,
b) pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, usporiadaných obcou pre širokú
verejnosť, za podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených
strán,
c) na deň 31.12. a 01.01.
d) v prípadoch iných činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase, a to najmä úpravy
miestnych komunikácií v zimnom období, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a
pod..
4. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinní v prevádzkach s povolenou
prevádzkovou dobou po 22.00 hod. zamedziť vzniku a šíreniu hluku, ktorého sa možno
vyvarovať.
§6
Čistenie miestnych komunikácií
1. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva,
zvlášť miestnych komunikácii, je povinný túto skutočnosť na vlastné náklady bezodkladne
odstrániť, resp. vykonať nápravu.
2. Každý majiteľ motorového vozidla parkujúci na miestnej komunikácii je povinný v čase
zimnej alebo inej údržby miestnych komunikácii sprístupniť komunikáciu, a to v celej jej
šírke preparkovaním svojho motorového vozidla.
3. V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba
uposlúchnuť výzvu obce s určením podmienok pre likvidáciu kalamity.

§7
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení
1. Je zakázané vylepovať plagáty, reklamné pútače mimo určených plôch. (autobusové
zástavky, stĺpy verejného osvetlenia a pod.)
2. Vylepovať plagáty možno len na miestach na to určených obcou alebo so súhlasom
užívateľa nehnuteľnosti.
3. Vylepovať plagáty na iných miestach viditeľných z verejných priestranstiev, vo vnútri
výkladových vitrín, možno len so súhlasom užívateľa nehnuteľnosti alebo prevádzky, ktorý
po strate aktuálnosti plagátu je zodpovedný za ich odstránenie.
4. Škodu spôsobenú znečistením verejného priestranstva alebo zariadenia verejného
priestranstva od vylepených plagátov je povinná uviesť do pôvodného stavu fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ju zavinila. Ak sa tak nestane ani po upozornení, urobí tak obec na
náklady pôvodcu spôsobenej škody.
ČLÁNOK III.
KONTROLA A SANKCIE
§8
1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení :
- Obecný úrad Vavrečka
- Poslanci obecného zastupiteľstva
- Komisia verejného poriadku
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok, za
ktorý môže obec uložiť sankciu podľa § 11, 12, 13, 14, 15 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie obec uloží podľa § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pokutu do výšky 6 638 €.
ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo vo
Vavrečke svojim uznesením č. 3/2019 dňa 28.06.2019 a nadobúda účinnosť dňa 01.08.2019
V obci Vavrečka, dňa 28.06.2019
Peter Kružel
starosta obce
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