Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lužianky dňa : 3. 6. 2010
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Lužianky dňa: 21. 6. 2010
VZN nadobúda účinnosť dňa : 6. 7. 2010

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach na základe zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2010

O DODRŽIAVANÍ VEREJNÉHO PORIADKU A ČISTOTY V OBCI

§1
Základné ustanovenia
Dodržiavanie verejného poriadku a čistoty v obci je jedným zo základných predpokladov
ochrany a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a občianskeho
spolunažívania.

§2
Všeobecné povinnosti vlastníkov a užívateľov nehnuteľností

1/ Na území obce je zakázané:
a/ vypaľovať akékoľvek porasty, medze, burinu, kroviská ( zák. č. 314/2001 Z.z v znení
neskorších prepisov a Vyhl. MVSR č. 121/2002 )
b/ ohrozovať a negatívne ovplyvňovať susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku
alebo stavby na ňom zriadenej
c/ obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, páchnucimi plynmi, parami,
tekutým alebo pevným odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky
odôvodniteľnú
d/ odstraňovať zo svojho pozemku korene alebo vetvy stromu presahujúce zo susedného
pozemku v nevhodnej vegetačnej dobe
e/ umožňovať vnikanie držaných zvierat na cudzí pozemok
f/ používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31.12. a 1.1.
a podujatiach, na ktoré dá obec súhlas.
2/ Čas nočného pokoja je na celom území obce určený od 22,00 hod. do 06,00 hod. Nočný
pokoj je zakázané rušiť zvukom alebo hlasom nad mieru primeraným pomerom, spevom
produkciou hudby, hlukom motorov, áut, strojov, a pod.
Zákaz sa netýka vykonávania zimnej údržby komunikácií , odstraňovania havárií
inžinierskych sietí a pod. na ktoré dá povolenie alebo príkaz obecný úrad, alebo sú
plánovanou činnosťou.

§3
Ochrana povrchových a podzemných vôd
1/ Zakazuje sa do korýt tokov, jazier a nádrží vhadzovať smeti, odpad a akékoľvek
predmety, alebo ich ukladať na miestach z ktorých by mohli byť splavované do tokov
a jazier.
2/ Zakazuje sa do povrchových vôd vylievať alebo vypúšťať zdravotne alebo bezpečnostne
závadné látky a tekutiny, najmä ropné látky, jedy, žieraviny, hnojivá, močovku, kaly, soli

a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohrozovať kvalitu povrchových a podzemných vôd
a život v nich.
3/ Zakazuje sa vypúšťanie obsahu fekálnych vozov na iné miesta než na zmluvne ošetrené
povolením príslušnej vodárenskej spoločnosti.

§4
Verejné priestranstvo
Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto nariadenia považujú všetky miesta, priestory
a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu, pohybu a oddychu občanov, najmä cesty, ulice,
chodníky, verejné plochy zelene, parky, lesy, nezastavané územia v intraviláne obce.

§5
Podmienky užívania verejného priestranstva
1/ V záujme zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti občanov zachovania kvalít života sa
zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá a porušovať verejný poriadok najmä:
a/ odhadzovať smeti, ohorky z cigariet, popol, papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny
a iné nepotrebné veci a odpadky mimo nádob na to určených
b/ znečisťovať verejné priestranstvo splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami. Zákaz sa
vzťahuje i na umývanie áut na verejných priestranstvách a komunikáciách s výnimkou
nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, svetiel čistou vodou
c/ akokoľvek úmyselne ohradzovať, znečisťovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť
verejnú zeleň, verejné objekty a zariadenia, lavičky, odpadové nádoby, osvetľovacie telesá,
sochy, pamätníky, verejné telefónne stanice - búdky, autobusové zastávky, autobusové
čakárne, cestovné poriadky, dopravné značky, reklamné zariadenia, smerové tabule a pod.
d/ spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti, odpadkov, vypaľovať trávu na verejných
priestranstvách, komunikáciách, chodníkoch a smetných nádobách
e/ vyberať odpad zo smetných nádob
f/ umiestňovať plagáty a reklamy na iných miestach než na to určených ( VZN 1/1999)
g/ úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo
premiestňovať turistické značky alebo iné orientačné označenia
h/ budiť na verejných priestranstvách a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy pohoršenie
hlasitým nadávaním, zámerným pľuvaním, vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným
spôsobom porušovať zaužívané pravidlá správania sa
ch/ konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách pred reštauračnými
a obchodnými zariadeniami ak k tomu nie sú vytvorené stolovacie a hygienické podmienky
/do vzdialenosti 50 m od týchto zariadení/

i/ zakazuje sa fajčiť v čakárňach a prístreškoch na zastávkach hromadnej dopravy
j/ znečisťovať kvetinové záhony, dreviny, trávnik psami a inými zvieratami. Za spôsobenú
škodu je zodpovedný chovateľ/držiteľ/ a má ju povinnosť nahradiť. Spôsobenú nečistotu je
povinný bezodkladne odstrániť/ vrecúško, lopatka/.

§6
Povinnosti vlastníkov a správcov nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom

1/ Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom je povinný
vlastník/ užívateľ/ priľahlej nehnuteľnosti upratovať a natrvalo udržiavať, aby sa nečistoty
nedostávali na verejné priestranstvo.
2/ Uličné priečelia rodinných domov a iných objektov musia byť čistené, zbavené
nevhodných kresieb a nápisov. Obchodné reklamy, firemné tabule musia byť čisté, vkusne
upravené a umiestnené tak, aby neprekážali chodcom. Výtvarné stvárnenie a umiestnenie
reklám musí byť schválené obecným úradom.

§7
1/ Majitelia a užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných rastlín
vyčnievajúcich na chodníky, cesty a ulice obstrihovať do výšky 2,5 m a konáre prerastajúce
cez ploty upraviť na hranicu vlastného pozemku tak, aby neprekážali chodcom a nenarušovali
cestnú premávku.
2/ Subjekty, ktoré využívajú nebytové priestory na obchodnú činnosť sú zodpovedné za
vzhľad výkladných skríň a prevádzkových priestorov.

§8
Osobitné užívanie verejného priestranstva

1/ Pod pojmom osobitného užívania verejného priestranstva sa rozumie jeho využívanie nad
rámec obvyklej miery najmä na verejné zhromaždenie, kultúrne alebo športové akcie
umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, vykonávanie stavebných prác, rozkopávok,
umiestnenie stavebného, predajného alebo reklamného zariadenia, lunaparku, trvalé
parkovanie vozidla a pod.
2/ Povolenie na trvalé a prechodné užívanie verejného priestranstva vydáva obecný úrad.

3/ Každý komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva je
povinný:
a/dodržiavať podmienky na užívanie uvedené v povolení
b/používať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej odnímané svojmu účelu
v povolenej dobe
c/ zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení
d/ zaistiť bezpečnosť užívateľom verejného priestranstva najmä v nočnej dobe
zodpovedajúcim osvetlením a označením
e/ po skončení užívania verejného priestranstva uviesť toto na svoje náklady do pôvodného
stavu v dohodnutom termíne.

§9
Rozkopávky

1/ Všetky stavebné práce a stavebno - udržiavacie práce (výkopy pre inžinierske siete,
kanalizácia , vodovod, plynové, elektrické vedenie a pod.), ktoré vyžadujú rozkopanie ulíc,
chodníkov, plôch verejnej zelene a iných plôch je potrebné vykonať v čo najkratšom čase.
2/ Povolenie na rozkopávky vydáva na základe písomnej žiadosti obecný úrad.
3/ Lokalizáciu a rozsah rozkopávky oznámi povoľovací orgán orgánom hasičského zboru
ihneď po vydaní povolenia.
4/ Plocha rozkopávky je uvedená do pôvodného stavu na náklady vykonávateľa v zmysle
podmienok stanovených povoľovacím orgánom.

§10
Zabezpečenie údržby a čistoty komunikácií

Povinnosti účastníkov cestnej premávky:
a/ na území obce sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré nie sú v náležitom technickom stave
a nadmerne znečisťujú životné prostredie
b/ jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a svojim nákladom znečisťujú
vozovku
c/ parkovať a jazdiť po verejnej zeleni a chodníkoch

d/ znečistené vozidlá musia byť pred vjazdom na vozovku očistené
e/ dopravovaný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním, alebo
odkvapkávaním, neznečisťoval vozovku a ovzdušie. Sypké hmoty, kovové triesky, seno,
piliny a podobné materiály musia byť prikryté plachtou. Zapáchajúce náklady musia byť
prepravované v uzatvorených nádobách.

§ 11
Správa komunikácií

1/ Komunikácie na území obce sú rozdelené na štátne a miestne. Štátnou komunikáciou je
Rastislavova ulica, ktorá je v správe Regionálnej správy a údržby ciest.
Ostatné komunikácie sú miestne a sú v správe obecného úradu.
2/ Predmetom správy miestnych komunikácií sú
a/ miestne komunikácie - cesty
b/ priľahlé chodníky štátnych ciest
c/ cestná zeleň - zeleň ochranných zelených pásov medzi chodníkom a cestným telesom
d/ krajnice, svahy komunikácií, cestné rigoly
e/ dažďové vpuste aj na štátnej komunikácii
f/ prístrešky a čakárne verejnej hromadnej dopravy
g/ dopravné značky a smerové tabule
h/ zábradlia, premostenia kanálov a pod.
3/ V zimnej službe sa zjazdnosť zabezpečuje odstraňovaním snehu a posypom komunikácií
inertnými materiálmi . Posyp kuchynskou soľou je na celom území obce zakázaný.
Výnimku môže udeliť obecný úrad.

§ 12
Čistenie chodníkov

1/ Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, odstraňovanie blata, buriny, a iných nečistôt,
snehu, poľadovice. Čistenie sa musí vykonať v celej šírke a dĺžke chodníka.
2 / Právnické a fyzické osoby, vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností, rodinných domov
a priľahlých pozemkov, sú povinní zabezpečiť aby chodníky hraničiace s pozemkom,
nehnuteľnosťou /tiež schody/, (keď nie je chodník, pás zeme širokej 1,5 m potrebný ku
chôdzi), boli včas a v potrebnom rozsahu vyčistené. V zimnej údržbe musí z nich byť
odstránený sneh. Pri poľadovici posypať hmotami, ktoré zdrsnia poľadovicu.
3/ V zimnom období musí byť sneh odstránený najneskôr do 7.00 hod. ráno.
Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr po jej vytvorení.

4/ Odvážanie nahromadeného snehu a následnú údržbu chodníkov a miestnych komunikácií
zabezpečuje správca komunikácií. Správca komunikácií zabezpečuje zimnú údržbu podľa
osobitného plánu.
5/ Zabezpečenie čistenia chodníkov pred obchodmi, organizáciami služieb alebo inými
prevádzkami je povinný vlastník, resp. užívateľ zabezpečiť aj počas sobôt a nedieľ, resp. keď
nie sú v prevádzke.
6/ V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch musí byť pred vchodom
umiestnený smetný kôš s upozornením pre konzumentov, aby obaly odhadzovali do koša.
Koše musia byť pravidelne vyprázdňované.
§ 13
Kontrolná činnosť a sankcie
1/ Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a/ starosta a pracovníci obecného úradu
b/ poslanci obecného zastupiteľstva
c/ členovia komisie pre ochranu verejného poriadku OZ
d/ členovia komisie pre životné prostredie
e/ príslušníci policajného zboru
f/ obecná polícia
2/ Porušovanie tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
3/ Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,- eur
príslušníkmi Obecnej polície v Lužiankach.

§ 14
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1/ Týmto sa ruší VZN č. 3/2005 O dodržiavaní verejného poriadku a čistoty v obci a VZN č.
4/2005 O postupe orgánov obce pri prerokovaní a udeľovaní pokút v blokovom konaní za
porušenie nariadení obce v celom rozsahu.
2/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 18. 6. 2010 a VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
v Lužiankach, t. j. 6. 7. 2010.

Milan C a b á n e k
starosta obce

