VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

Č. 2/2014
o ochrane životného prostredia, v e r e j n é h o p o r i a d k u a zelene na
území obce Hôrky
Obec Hôrky v zmysle § 4 ods.3 písm. n a § 6 ods.l zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom
zriadení
v znení
neskorších
predpisov
a v súlade
s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane
životného prostredia, verejného poriadku a zelene na území obce Hôrky.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „nariadenie"/ je v rámci svojej
právomoci a v súlade s platnými právnymi predpismi usmerňovať vytváranie a
zabezpečovanie zdravého životného prostredia, verejného poriadku na verejných
priestranstvách na území obce Hôrky, jeho dodržiavanie a sankcie za porušovanie v zmysle
priestupkového
konania.
2) Každý občan má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä zdravom a esteticky
kvalitnom životnom prostredí, zodpovedajúcom čo najúplnejšie potrebám a požiadavkám
rozvoja občanov, podieľať sa na starostlivosti oň, byť informovaný o stave životného
prostredia, jeho príčinách a dôsledkoch a upozorňovať na prípady ohrozovania
a poškodzovania
alebo
znečisťovania
životného
prostredia.
3) Každý je povinný sa zdržať všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnymi predpismi
ohrozoval alebo zhoršoval stav životného prostredia a oznamovať príslušným orgánom všetky
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prípady

ohrozovania

životného

prostredia.

4) Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty verejného
priestranstva, ochrana verejného poriadku a rozširovanie zelene. Preto všetka zeleň na území
obce Hôrky je chránená.
5) Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetkých obyvateľov s trvalým i prechodným
pobytom v obci Hôrky, pre všetky právnické osoby, fyzické osoby a fyzické osoby podnikateľov, družstevné a spoločenské organizácie, školské zariadenia, vlastníkov
záhradkárskych domčekov a iné osoby zdržiavajúce sa na území obce.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1) Verejné priestranstvo je cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, zastávky SAD,
vodné toky a ich nábrežia, detské a školské ihriská, pozemky - parcely vo vlastníctve obce
a všetky verejnosti prístupné pozemky v obci, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve iných
právnických osôb a sú riadne oplotené a ohradené

2) 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,
3) Miestne komunikácie sú cesty, ulice, námestia, chodníky, parkoviská, odstavné plochy,
lávky, mosty, verejné priechody.
4) 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,
5) Vodnými prvkami vo verejných plochách sú vodné toky, vodné nádrže, pramene,
studničky, fontány
6) Trvalo primeraným upratovaním a udržiavaním čistoty a poriadku sa rozumie pravidelný
výkon činností, ktorých účelom je zbavenie vymedzeného priestoru nečistôt a iných závad,
najmä očistením od papiera a iného odpadu, pokosením trávy, orezaním konárov a zabráneniu
vzniku, resp. odstránenie následkov iného možného nebezpečenstva na živote alebo zdraví,
7) Zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho
chránia a kladne ovplyvňujú.
8) 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
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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.

Článok 3
Čistota a poriadok na verejných priestranstvách
1) V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia
a verejného poriadku v obci
a) sa Ha verejných priestranstvách zakazuje:
- odhadzovať odpady /smeti, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny, ohorky a pod./,
- znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami a inými znečisťovacími tekutinami,
- znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel všetkého
druhu,
- vypaľovanie trávy,
- znečisťovanie verejných priestranstiev skládkami materiálu, splaškami, chemikáliami,
a iným odpadom,
- znečisťovanie rigolov močovkou a odpadom,
- parkovanie motorových vozidiel na verejných zelených priestranstvách,
- poškodzovanie verejnej zelene, prostriedkov na odpočinok, informačných panelov,
verejného osvetlenia,
- uskladňovanie akéhokoľvek materiálu na verejných priestranstvách bez súhlasu obecného
úradu,
- poškodzovať zariadenia na detských ihriskách,
- uskladňovať materiály a predmety šíracie nepríjemné zápachy a znečisťujúce okolie
nadmernou prašnosťou v okolí obytných domov,
- vypaľovať suchú trávu a spaľovať komunálny odpad pri rodinných domoch a na verejných
priestranstvách
- spaľovať lístie a zvyšky rastlín
- nechať chované a držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá (najmä detské ihriská
a iné priestranstvá užívané predovšetkým deťmi) bez dozoru a kontroly a na cudzie pozemky
bez súhlasu dotknutej osoby, ako aj nechať nečistotu po zvierati na verejnom priestranstve,
- používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku s výnimkou 31.12.
a 1.1. kalendárneho roka, s výnimkou akcií povolených, resp. schválených obcou
a s výnimkou ich oprávneného použitia odborne spôsobilými osobami,
- parkovať alebo odstavovať motorové vozidla, stroje, mechanizmy alebo ich časti
s výnimkou miest na to určených,
- v zastavanom území obce je na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
zakázané státím vozidiel znemožňovať čistenie verejných priestranstiev, odvoz komunálneho
odpadu, prejazd obsluhy a znemožňovať bezpečný vjazd a výjazd do garáži a na pozemky vo
vlastníctve fyzických a právnických osôb. Povinnosťou majiteľov vozidiel je zachovať na
komunikácií voľný prechod v šírkovom profile min. 4 metre,
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- ak sa na verejnom priestranstve nachádza vozidlo so ŠPZ, ktoré je zjavne nepojazdné,
narušuje životné prostredie / zaberá verejné priestranstvo/, vlastník je povinný odstrániť
takéto vozidlo z verejného priestranstva,
- na verejnom priestranstve na území obce sa nepovoľuje ponechávať vozidla trvalé vyradené
z prevádzky.
Náklady vynaložené na odstránenie škôd spôsobených porušením týchto zákazov uhradí ten,
kto ich zavinil.
b) sa n u verejných priestranstvách nariaďuje:
- pre ambulantný predaj použiť dočasné trhovisko pred obecným úradom,
-občania sú povinní pred svojou nehnuteľnosťou čistiť chodník, v zimnom období
odstraňovať sneh a poľadovicu,
-čistenie chodníkov a schodov pred obchodnými prevádzkami počas pracovnej doby
zabezpečia vedúci prevádzok, týka sa to aj ostatných prevádzok a organizácií /školy a iné/,
- udržiavanie čistoty medzi záhradami a miestnymi komunikáciami, ako aj udržiavať čistotu
a priepustnosť priekop,
- ukladať tuhý domový odpad do smetných nádob, veľkoobjemových kontajnerov na odpad
a kontajnerov určených na separovaný zber,
- smerné nádoby a vrecia sa umiestňujú pri domoch tak, aby neboli v blízkosti okien
a zodpovedali estetickým a hygienickým zásadám,
- občania sú povinní dezinfikovať smetné nádoby 2 krát ročne,
2) Za údržbu, čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií a za pravidelné čistenie prejazdných
úsekov ciest zodpovedá obec, ktorá môže týmito činnosťami poveriť a výkon správy previesť
na iný subjekt (správcu). Zimná údržba miestnych komunikácií sa vykonáva podľa potreby
posypaním vozovky inertným materiálom, zhŕňaním a odvozom snehu.

Článok 4
Čistota vodných tokov, nakladanie s vodou
1) Zakazuje sa do korýt vodných tokov vhadzovať smeti, odpad a akékoľvek predmety, alebo
ich ukladať na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť do nich splavené .
2) Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska zdravotného
alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky olejov, ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické
hnojivá, odpady zo žúmp a septikov / odvoz fekálií zabezpečuje obecný úrad podľa ohlásenia
občanov/ a iné látky, ktoré by mohli ohrozovať prirodzenú faunu alebo hrubo narušovať
vodný
tok.
3) Zakazuje sa vo vodných tokoch umývať a na ich brehoch robiť údržbu a opravy všetkých
druhov motorových vozidiel.
4) Každý je povinný dbať o ochranu povrchových i podzemných vôd a vystríhať sa ich
znečisťovania a znehodnocovania látkami a materiálmi, ktoré môžu ohroziť ich kvalitu.
5) Každý je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne. V prípade porúch a
závad vodovodných zariadení je každý povinný ihneď to nahlásiť Obecnému úradu. Je
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zakázané z obecného vodovodu polievanie záhrad, umývanie áut a používanie vody pri
stavebných
prácach.
Na
tieto
účely
je
treba
používať
vodu
z
potoka.
6). Každý, kto zistí mimoriadne zhoršenie kvality vôd je to povinný nahlásiť na OU Hôrky.

Článok 5
Udržiavanie čistoty v obci pri práci s materiálom
1) Vývoz hliny a starého stavebného materiálu možno vykonávať jedine po ohlásení
Obecnému
úradu
a
na
miesto
ním
určené.
2) Nakladať a skladať materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve sa
povoľuje len vtedy, ak sa to nedá urobiť na inom mieste. Po ukončení práce je prepravca
alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu

Článok 6
Obecná zeleň
1) Zeleňou sa rozumie prírodná časť obecného priestoru a rekreačných miest, predovšetkým
stromy a jednotlivo stojace stromky, kry, kvety a ostatné zelené plochy.
2) Zeleň tvoria tiež dreviny a byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche
prirodzeným prírodným spôsobom, alebo zámerným cieľavedomým založením a
usmerňovaním človekom. K obecnej zeleni patrí aj zeleň v záhradách a predzáhradkách.
3) Pri stavebných a iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene.

4) Ochrana a udržiavanie čistoty zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v
obci žijú, alebo sa tu prechodne zdržiavajú. O správu a údržbu verejnej zelene je povinná
starať sa právnická alebo fyzická osoba, ktorá má pozemok so zeleňou v správe, užívam alebo
vlastníctve.
5) Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetov, stromov, kríkov a trávnikov.
6) Pokiaľ dôjde ku škode na zeleni, je povinná ju nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju
spôsobila (prípadne rodičia alebo zákonní zástupcovia ak ide o maloletých).
7) Na výrub drevín dáva súhlas orgán ochrany prírody podľa osobitného zákona. Ak je podľa
osobitného zákona týmto orgánom obec, vydáva súhlas na výrub drevín O U Hôrky.
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Článok 7
Čistota a poriadok na súkromných nehnuteľnostiach
1) Nehnuteľnosti musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom (opadávajúca omietka,
zdemolované oplotenie, deravé a hrdzavé odkvapové žľaby, preplnené nádoby na odpady
a pod.) nenarúšali vzhľad obce a neohrozovali bezpečnosť občanov.
2) Dvory, záhrady hraničiace s verejným priestranstvom musia byť upravené a udržiavané
tak, aby nečistoty (blato, prach, smeti) neboli na verejné priestranstvo nanášané vetrom,
vozidlom, resp. splachované dažďovou vodou.
3) Konáre stromov, kríkov resp. iných porastov vyčnievajúce na pozemok suseda alebo na
verejné priestranstvo musia byť pravidelne upravované tak, aby neprekážali a neohrozovali
chodcov, nerušili cestnú premávku, neprekážali vzdušnému vedeniu inžinierskych sietí alebo
nebránili užívaniu susedného pozemku.
4)Zelené priestranstvá (záhrady, dvory) musia byť počas roka pravidelne kosené a udržiavané
v čistote.

Článok 8
Čistota a poriadok na obecnom cintoríne
1) Správou obecného cintorína je poverený obecný úrad, ktorý zabezpečuje úpravu voľných
priestranstiev, ohrady a vodovodu
2) Úpravou hrobov zosnulých sú povinní pozostalí. Pritom zvädnuté kvety a vence, vyschnutá
zeleň sa ukladá na určené miesto do nádob na odpad a veľkokapacitných kontajnerov.
3) Voda z nádrže na cintoríne sa smie používať len na polievanie záhonov na hroboch.

Článok 9
Nočný pokoj

1) Čas nočného pokoja je na celom území obce stanovený:
od 22.00 hod do 06.00 hod
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Nočný pokoj je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú
pomerom.
2) Rušením nočného pokoja sa rozumie také správanie občanov, fyzických a právnických
osôb na území obce, ktoré nadmerným hlukom ruší iných občanov obce. Za také rušenie sa
považuje hlasné vyspevovanie, vykrikovanie, alebo vytváranie iných efektov a zvukov akými
sú neopodstatnené používanie klaksónov, hlučná jazda, vibrácie tónov nízkej frekvencie,
v domácnosti púšťanie rozhlasových a televíznych prijímačov nad izbovú počuteľnosť.
Taktiež za rušenie nočného pokoja sa považuje u výrobných a iných zariadení šírenie zvuku,
hudby mimo prevádzky, ak sa jedná o prekročenie limitu stanoveného nariadením vlády SR č.
40/2002 Z.z,. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií.
3) Zákaz rušenia nočného pokoja sa netýka:
a)
vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré
nemožno vykonať v inom čase - úpravy komunikácií, čistenie, umývanie, zimná
údržba komunikácií a odstraňovanie havárií inžinierskych sietí,
b)
uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kultúrnych, športových, hudobných
a pod.) organizovaných obcou alebo s vopred udeleným súhlasom obce.

Priestupky
1) Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok.
2) Priestupok voči verejnému poriadku je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo sťažuje
výkon samosprávy štátnej správy na území obce. Jedná sa o neuposlúchnutie výzvy verejného
činiteľa pri výkone právomoci, rušenie nočného kľudu, vzbudzovanie verejného pohoršenia,
porušenie iných povinností stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch a všeobecných
záväzných nariadeniach orgánu samosprávy, pokiaľ sa týmto ohrozí alebo naruší poriadok.
V denných hodinách je potrebné obmedziť hlučnosť v blízkosti obytných domov, škôl na
najnižšiu mieru (nadmerné štartovanie motorových vozidiel, hranie na hudobných nástrojoch,
používanie rádioprijímačov, televízorov).
3) Priestupok voči verejnému poriadku je konanie, ktoré porušuje § 127 ods.l O.Z., t.j.
vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím nadmieru primeranú pomerom obťažuje iného
alebo ohrozuje výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu, jeho pozemok
alebo verejný pozemok nepovolenými úpravami pozemku alebo zriadením stavby na ňom,
nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom,
dymom, pachmi, pevnými alebo tekutými odpadmi, nesmie nechať chované zvieratá vnikať
na susediaci pozemok alebo verejné priestranstvo.
4) Priestupkom sa rozumie taktiež zriadenie na obecnom alebo verejne prístupnom pozemku
nepovolenej skládky odpadu alebo stavebného materiálu, zriadiť bez povolenia orgánov obce
nepovolenú dočasnú stavbu, parkovať nákladné vozidlá na území obce bez povolenia.
5)Porušenia tohto VZN sa dopustí i ten, kto :
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- neupustí od konania, ktoré narušuje verejný poriadok,
- odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému orgánu obce pri výkone právomoci,
- napriek výzve verejného činiteľa sa naďalej hrubo správa počas administratívnych úkonov,
- vzbudí verejné pohoršenie najmä ak sa na verejnosti hrubo porušia zásady slušného
správania,
- vykoná akékoľvek činy vandalizmu namierené proti majetku obce a majetku občanov, ak sa
nejedná o trestný čin,
- na území obce Hôrky poruší zákon č, 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov,
- bez oznamovacej povinnosti usporiada kultúrne, športové alebo turistické podujatie na
verejných priestranstvách patriacich obci Hôrky,
- poruší povinnosti usporiadateľa týchto podujatí a to:
• nezachováme verejného poriadku počas priebehu podujatia,
• nedodržanie príslušných zdravotno-hygienických, požiarnych bezpečnostných
a iných predpisov
• neudržanie priestranstva počas podujatia po jeho opustení v čistom stave,
• neumožnenie výkonu kontroly na to oprávneným orgánom,
• nezabezpečí, že reprodukovaná hudba a jej intenzita bude primerane znížená.

Článok 10
Kontrola a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva:
-starosta obce
- komisie obecného zastupiteľstva pre verejný poriadok a životného prostredia
- poslanci obecného zastupiteľstva.
- hlavný kontrolór,
- obecný úrad - poverení zamestnanci,
2) Sankcie v oblasti nakladania s odpadmi rieši samostatné VZN o nakladaní s odpadmi.
3) Za priestupok voči verejnému poriadku môže starosta obce okamžite uložiť pokutu
výšky 33,00 € - 165,00 € v zmysle §3 Zákona o priestupkoch.

do

4) Za porušenie ustanovení tohto VZN je možné uložiť pokutu v správnom konaní do výšky
165,00 €, za závažné a opakované porušovanie VZN v zmysle zákona 372/1990 a jeho
novely až do výšky 331,00 € .
5) Starosta obce môže v zmysle §13 Zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení uložiť
pokutu právnickej osobe, alebo podnikajúcej fyzickej osobe za porušenie ustanovení tohto
VZN do výšky 6638,00 €.
6) Na konanie o uložení pokuty podľa tohto nariadenia sa primerane použijú ustanovenia
zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
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konaní v znení neskorších predpisov. Týmto nariadením nie sú dotknuté §47 a §48 Zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgány obce dozvedeli o porušení
VZN, najneskôr do troch rokov od porušenia ustanovení VZN.
8) Pokuty sú príjmom obce.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
1) Toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2014 bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva č.353/2014 na zasadnutí OZ Obce Hôrky dňa 26.03.2014 a nadobúda účinnosť
15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli Obecného úradu Hôrky, t.j. 16.04.2014.

2) Nadobudnutím účinnosti ruší doterajšie Všeobecné záväzné nariadenie obce Hôrky
o verejnom poriadku na území obce Hôrky zo dňa 22.05. 2007.

Vo Hôrkach dňa 10.03.2014

Erika Mojáková
starostka obce Hôrky

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa :11. 03.2014
Návrh zvesený z úradnej tabule dňa : 26.03.2014
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce
dňa 01.04.2014, zvesené dňa
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