Všeobecne záväzné nariadenie obce Suchohrad

č. 3/2010
o vytváraní životného prostredia v obci

Zabezpečenie zdravého životného prostredia v našej obci je spoločnou záležitosťou všetkých občanov i
návštevníkov obce, ako aj ostatných fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia na jej území. Ich
povinnosťou je dbať o zachovanie a rozvoj príjemného životného prostredia, čistoty obce a zlepšovanie
vzhľadu obce v prospech všetkých. Preto obecné zastupiteľstvo v Suchohrade podľa 11 odst. 3, písm. f) zák.
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto
všeobecne záväzné
nariadenie.

I.
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje:
a) na celé územie obce Suchohrad
b) na všetky fyzické osoby, ktoré bývajú v obci
c) na všetky právnické a fyzické osoby zdržujúce sa v obci alebo prechádzajúce obcou, bez ohľadu na ich
štátnu príslušnosť a sídlo organizácie, s ktorou sú v pracovnom pomere, alebo sú jej členmi.
OcÚ má právo dožadovať sa plnenia povinností vyplývajúcich z nariadenia od všetkých osôb uvedených
pod písmenom a) - c).

II.
Práva a povinnosti občanov a organizácií
1.

2.

3.
4.
5.

Občania a organizácie sú povinní používať miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá tak,
aby nedochádzalo k ich poškodeniu a znečisťovaniu. V prípade ich poškodenia, alebo znečistenia sú
povinní škodu uhradiť, alebo uviesť veci do pôvodného stavu. Akýkoľvek zásah (prekopávka, inž.siete
a pod.) do miestnej komunikácie môže občan i organizácia urobiť len za podmienky písomného
súhlasu Obecného úradu v Suchohrade.
Občania a organizácie sú povinní pravidelne čistiť a udržovať chodníky v priebehu celého roka,
verejné priestranstvá, rigoly pred svojimi domami, objektmi v poriadku a to v rozsahu pozemkov,
ktorých sú vlastníkmi alebo ich majú v prenájme.
Každý občan je povinný ohlásiť obecnému úradu porušovanie tohto nariadenia inou osobou.
Čistenie chodníkov a verejného priestranstva pred a okolo obchodných a prevádzkových organizácií je
povinnosťou pracovníkov a vlastníkov obchodných organizácií.
Za čistenie a zjazdnosť miestnych komunikácií je zodpovedná obec.

Zakazuje sa:
o
o

Akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva
Vynášať alebo vymetať smeti a rôzne odpadky, ako i vylievať vodu na verejné priestranstvá (okrem
kropenia čistou vodou).

o
o

Na domový odpad používať odpadové koše umiestnené na verejných priestranstvách a určené na
uličné odpadky
Jazdiť po verejnom priestranstve, po zeleni akýmkoľvek dopravným prostriedkom, dlhodobé
parkovanie vrakov vozidiel pred domami a na verejných priestranstvách.

III.
Používanie verejných priestranstiev pri stavebných prácach
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Pri stavbách, prestavbách, nadstavbách alebo opravách a ostatnej činnosti je treba dbať na to, aby
materiál nebol skladovaný na chodníkoch, uliciach a ostatných miestach verejných priestranstiev.
Pri opravách striech, odkvapových žľabov a komínov je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia a
materiál nezhadzovať priamo zo striech na akékoľvek komunikácie v obci.
V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva je potrebné žiadať o
súhlas starostu obce, ktorý určí podmienky a spôsob zabratia ako i úpravu verejného priestranstva po
ukončení prác.
Pri povoľovaní stavieb, prestavieb, nadstavieb, pri opravách je potrebné postupovať v súlade so zák. č.
50/76 Zb. v znení noviel (Stavebný zákon).
Kolesá motorových vozidiel pri odvoze zeminy je potrebné zakaždým od zeminy očistiť, aby
neznečisťovali ulice. Ten, kto spôsobil znečistenie miestnej komunikácie je povinný ju dať do
pôvodného stavu.
Zakazuje sa akékoľvek rozkopávanie ulíc bez súhlasu starostu obce.

IV.
Domy, dvory, záhrady
1.
2.
3.
4.
5.

Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, plotov, záhrad a udržiavať
ich v poriadku a funkčné.
Budovy na frontálnej strane ulíc musia byť opatrené odkvapovými žľabmi, zvodmi.
Kvetináče a iné ozdobené predmety umiestnené na vonkajších stranách domov musia byť upevnené,
aby bolo vylúčené ich spadnutie.
V prípade úrazu, alebo iného ublíženia na zdraví, regresné náhrady hradí majiteľ alebo užívateľ domu.
Zakazuje sa:
o vypúšťanie splaškov z domov a záhrad ako aj zo žumpy na verejné priestranstvá a do
kanalizácie určenej k zachytávaniu povrchových vôd
o písať a kresliť na steny domov a brán
o lepiť plagáty na steny, ploty, brány a stĺpy elektrických a telekomunikačných rozvodov.
Plagáty a oznamy možno umiestňovať len na plochu, ktorá je v obci na tento účel určená. To
platí aj pre účely volebnej kampane.

V.
Obchody a výklady
1.
2.

Obchodné priestory a pohostinské miestnosti musia byť úhľadné a čisté.
Výklady musia byť upravené.

3.
4.
5.

Firemné tabule musia byť čisté, udržiavané v takom stave, aby nápisy boli čitateľné a nezhoršovali
vzhľad ulice.
V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť pred vchodom
umiestnený smetný kôš. Koše musia byť pravidelne vyprázdňované.
Obchodné prevádzky sú povinné zabezpečiť si dostatok smetných nádob a udržiavať čistotu okolo
nich.

VI.
Parky, zelené pásy a ich príslušenstvá
1.
2.

3.
4.

Zeleň, okrasné kvety a kríky, stromy, upravené zelené plochy, parky a záhony, záhradky,
predzáhradky, verejné priestranstvá to je základom zdravého životného prostredia obyvateľstva obce.
Občania obce Suchohrad spolu s obecnou samosprávou a organizáciami pôsobiacimi na jej území sa
starajú o životné prostredie, jeho udržiavanie a zveľaďovanie, čo je odrazom ich vyspelosti a kladného
vzťahu k svojej obci.
Žiaden občan ani organizácia nesmie znečistiť zeleň, vodu, vzduch svojim nedbalým konaním, alebo
výrobnou činnosťou.
Zakazuje sa:
o poškodzovať, trhať, lámať parkovú výsadbu, znečisťovať parky, zelené pásy a ich príslušenstvá
o odhadzovať nečistoty, sklo, papiere a iné odpadky na trávnik
o poškodzovať zariadenie na ihriskách
o vypúšťať hydinu a iné domáce zvieratá na verejné priestranstvá, do parkov, na cudzie pozemky
pred zberom úrody, po oseve a inak určenom období
o púšťať voľne psov na priestory uvedené v predchádzajúcom odseku, psy sa musia vodiť na vôdzke
a musia mať kôš
o znečisťovať miestne a štátne komunikácie hnojom, olejom a ostatnými substrátmi priemyselnej a
komunálnej činnosti

VII.
Verejné osvetlenie a ostatné verejné zariadenia
1.
2.

Verejné osvetlenie obhospodaruje OcÚ Suchohrad. Poruchy na osvetlení sa oznamujú na Obecnom
úrade.
Zakazuje sa:
o
poškodzovať verejné osvetlenie, ničiť osvetľovacie telesá
o
písať, alebo lepiť plagáty na stĺpy verejného osvetlenia
o
znečisťovať priestranstvá, autobusové zastávky a ničiť zariadenia autobusovej zastávky (písať,
kresliť, lepiť plagáty, ničiť cestovný poriadok.)

VIII.
Nočný pokoj
Nočný pokoj sa stanovuje od 22.00 hodiny do 5.00 hodiny.

IX.
Domové odpady
Smeti pochádzajúce z domácností majú byť skladované v nádobách na to určených.
X.
Sankcie
Pri porušení niektorých zákazov uvedených v bodoch II., III., IV., VI., VII., VIII, môže OcÚ Suchohrad
uložiť pokutu až do výšky 165,969 €.

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Suchohrade uznesením č.61/2009 zo dňa
27.11.2009.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.

V Suchohrade, dňa 28.11.2009

Jozef Temer
starosta obce

Vyvesené:

Zvesené:

