Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany č. 5/2015
ktorým sa upravuje čistenie, údržba verejných priestranstiev a ochrana
verejného poriadku na území obce Bžany
Obec Bžany Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona SNR č.
544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a predpisov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Bžany
ktorým sa upravuje čistenie, údržba verejných priestranstiev a ochrana
verejného poriadku na území obce Bžany
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
§1
Predmet a účel nariadenia
1. Premetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinnosti obce,
občanov, podnikateľov a organizácií pôsobiacich v obci.
2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu spoločenských záujmov občanov
a ostatných právnických osôb pôsobiacich v obci, zabezpečenie verejného poriadku a čistoty
obce.
§2
Rozsah pôsobnosti

Toto všeobecné záväzné nariadenie sa vzťahuje na:
a)
na celé územie obce,
b)
na všetky fyzické osoby bývajúce v obci, organizácie a právnické osoby, ktoré majú
sídlo v obci,
c)
na občanov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť v obci,
d)
na všetky právnické a fyzické osoby zdržujúce sa v obci alebo prechádzajúce obcou,
bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a sídlo trvalého pobytu alebo sídlo organizácie,
s ktorou sú v pracovnom pomere
§3
Vymedzenie pojmov
1. Čistenie, údržba a úprava sa týka miestnych komunikácií, potoka a jeho prítokov, cintorína
a ostatných verejných priestranstiev v obci, areálov právnických osôb pôsobiacich v obci.
2. Ochrana sa týka životného prostredia, verejných priestranstiev a verejnoprospešných
zariadení a spolužitia občanov.
3. Verejné priestranstvo v zmysle tohto nariadenia tvoria všetky miesta v územnom obvode
obce zodpovedajúce ich určeniu, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä obecné pozemky
a pozemky užívané obcou, miestne komunikácie, mosty, svahy potoka a jeho prítokov,panely
zakrývajúce potok na / ktorých je zákaz parkovania z dôvodu poškodenia panelov/, obecná
zeleň, účelové plochy na oddych a športovanie, areály právnických osôb pôsobiacich v obci a
okolie rodinných domov.
Článok 2
Práva a povinnosti
§4
Práva a povinnosti obce
1. Obec vykonáva údržbu, úpravu a čistenie miestnych komunikácií, verejnej obecnej zelene
a ďalších verejnoprospešných zariadení ako sú cintorín a jeho okolie, športoviská, miesta na
oddych, priestranstvo okolo obecných budov a obecné pozemky.
2. Zabezpečuje správu a údržbu verejnej obecnej zelene, verejného osvetlenia a
verejnoprospešné služby ako je zber a odvoz odpadu, výsadbu okrasných stromov a kríkov
a pod.
3. Zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií okrem posypávania.
4. Ak dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu miestnych komunikácií, verejnoprospešných
zariadení a priestranstiev, je obec povinná zabezpečiť zistenie páchateľa a vyčísliť výšku
nákladov na likvidačné práce a tieto dať k náhrade osobe alebo organizácii, ktorá to zavinila,
alebo zabezpečiť, aby vinník uviedol spôsobený stav do pôvodného stavu.
§5
Obec má právo dožadovať sa splnenia povinnosti podľa § 7 tohto nariadenia. V opačnom prípade
obec môže oznámiť porušenie VZN orgánu PZ SR, príslušnému na objasňovanie
priestupkov alebo Okresnému úradu Stropkov odboru všeobecnej vnútornej správy
oprávnenému na prejednanie priestupku podľa § 46 zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
§6
Práva a povinnosti občanov a organizácií
Obyvatelia obce a organizácie majú právo dožadovať sa plnenia povinnosti obce uvedených v § 4
tohto nariadenia.
§7

1. Občania a organizácie sú povinní používať miestne komunikácie a chodníky, ako aj verejné
priestranstva a verejnoprospešné zariadenia tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu
a znečisteniu. V prípade ich poškodenia znečistenia sú povinní uviesť veci do pôvodného stavu
alebo škodu nahradiť.
2. Občania a organizácie sú povinní:
a)
pravidelne čistiť a udržiavať verejné priestranstvá pred svojimi rodinnými domami,
objektmi a pozemkami, ktoré užívajú, to znamená v letnom období kosiť a vyhrabať
priekopy a brehy potokov, zabezpečiť vyčistenie priekop a krajníc cesty, v zimnom období
zabezpečiť odpratanie snehu.
b)
podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci a napomáhať
udržiavať verejný poriadok v obci.
c)
Pozemky (záhrady, zastavané plochy, TTP, ostatné plochy), ktoré vlastnia
v intraviláne obce sú povinní 2 krát ročne pokosiť
2. Každý obyvateľ obce je povinný hlásiť obecnému úradu porušenie tohto nariadenia inou
osobou alebo organizáciou.
Článok 3
Ochrana vecí verejného poriadku
§8
Ochrana životného prostredia
V záujme ochrany verejného poriadku, bezpečnosti osôb a dodržiavania hygienických predpisov
sa
zakazuje:
a)
akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev, napr. odhadzovaním obalov
z výrobkov, ohorkov cigariet a pod.,
b)
znečisťovanie vodného toku tekutým a pevným domovým a iným odpadom,
c)
umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách a pri miestnom potoku,
d)
skladovanie paliva a iného materiálu na verejnom priestranstve, v odôvodnených
prípadoch na základe žiadosti povolí skládku materiálu obecný úrad na dobu určitú za
poplatok,
e)
vysýpanie odpadov mimo odpadových nádob a obcou určených miest,
f)
poškodzovanie, ničenie stromov, okrasných kríkov, kvetov a ostatnej verejnej zelene,
g/
vypúšťanie odpadových vôd, fekálií a močovky do vodných tokov a na verejné
priestranstvá,
h/
odvoz odpadu zo žúmp inak, než fekálnym vozidlom na miesto určené obecným
úradom,
i/
vykurovanie rodinných domov, obytných domov a objektov palivom, ktoré spôsobujú
zvýšený únik oxidov síry, dusíkatých látok a iných zdraviu škodlivých látok.
j/
stanovanie na pláži v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov.
k/
rybolov na pláži v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov.
l/
venčenie a kúpanie psov v prírodnom kúpalisku Domaša – Valkov
m/
vjazd motorových vozidiel na pláž v rekreačnej oblasti Domaša - Valkov
§9
Zodpovednosť za čistotu verejného priestranstva
1. Za čistotou verejného priestranstva zodpovedajú občania obce a organizácie, ktorým bolo
zverené priestranstvo do užívania a ktoré tieto priestranstvá spravujú.
2. Zabezpečenie čistenia priľahlého priestoru pred obchodnými alebo prevádzkovými miestami
je povinnosťou vedúcich obchodných a prevádzkových organizácií.
3. Vlastníci voľných pozemkov v intraviláne obce (ktoré nie sú v stálom užívaní), sú povinní
z estetického hľadiska tieto pravidelne kosiť, čistiť a udržiavať a to 2-krát ročne, čím sa zabráni
šíreniu nežiaducich plazov a škodcov a dosiahne sa celkové zlepšenie vzhľadu obce.
4. Pri porušení týchto povinností bude obecný úrad postupovať podľa platných predpisov
a zákona č. 372/1990 o priestupkoch.

§ 10
Komunálny odpad
1. Za domový odpad sa považuje všetok odpad a vyradené predmety, ktoré vznikajú pri
obvyklom hospodárení v domácnosti a pri činnosti obchodnej siete okrem druhotných surovín
ako sú kovy, papier, textil, guma, plastové obaly, sklo, kosti, kožky a perie, ktoré sa buď
odovzdajú do zberných surovín alebo ich zber a nakladanie s nimi určí obec.
2. Zber nebezpečných látok ako sú odpadové oleje, tuky, mazadlá, opotrebované pneumatiky,
výrobky z ortute, autobáterie a pod. zabezpečí obec. Likvidáciu uhynutých zvierat je majiteľ
povinný zabezpečiť cez subjekt určený na tento účel. Každá domácnosť je povinná byť
pripojená na verejnú kanalizáciu. Domácnosť, ktorým Východoslovenská vodárenská
spoločnosť Svidník udelila výnimku musí zabezpečiť vývoz obsahu žúmp a septikov.
3. Domový odpad sú občania povinní ukladať do zberných nádob, iný spôsob je zakázaný.
Umiestnenie zbernej nádoby 110 litrovej, je povinný občan zabezpečiť tak, aby bola postavená
na spevnenom podklade, a zároveň bola možnosť bezproblémového vývozu. Zberná nádoba
nesmie rušiť vzhľad okolia.
4. Je zakázané do zberných nádob vyhadzovať iný odpad, než je uvedené v ods. 1.
5. Je zakázané vyhadzovať odpad v extraviláne obce.
§ 11
Obecná zeleň
1. Obecná zeleň zdravotne a esteticky skvalitňuje životné prostredie obce. Každý občan
a návštevník obce je povinný zeleň chrániť.
2. Správu a údržbu obecnej zelene zabezpečuje obec.
3. Škodu spôsobenú poškodením obecnej zelene je povinný vinník nahradiť.
4. Pozemky v intraviláne obce sú povinný ich majitelia, prípadne nájomcovia podľa platnej
nájomnej zmluvy, pokosiť a udržiavať v dobrom stave.
§ 12
Chov a držanie domácich zvierat
1. Na území obce možno chovať všetky druhy úžitkových a domácich zvierat pri dodržaní
zdravotných, veterinárnych, estetických podmienok a hygieny.
2. Chovateľ psa je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie obce o podmienkach chovu
a držania psov.
3. Chovateľ domácich a úžitkových zvierat je zodpovedný za škodu nimi spôsobenú a je povinný
ju uhradiť v plnej výške.
4. Je zakázané
a) pásť a vyháňať úžitkové a domáce zvieratá na verejné priestranstvá,
b) umiestňovať včelín od susedných nehnuteľnosti. vo vzdialenosti menšej ako 10 m
a od verejných budov a používaných ciest vo vzdialenosti menšej ako 10 m.
§ 13
Ochrana spolužitia občanov
1. V záujme dodržiavania zákonov a iných právnych noriem, rešpektovania práv spoluobčanov
je každý občan obce Bžany k.ú. Bžany povinný
a) dodržiavať pravidlá slušnosti a občianskeho spolužitia a zachovávať nočný kľud od 22.00
do 6.00 hod.
Pre obyvateľov a návštevníkov obce Bžany k.ú Valkov bude nočný kľud v období LTS určený
v jednotlivých rokoch osobitným uznesením obecného zastupiteľstva

uposlúchnuť výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, príkazy, pokyny a výzvy
orgánov obce a poriadkovej služby policajného zboru.
2. Zakazuje sa nad mieru primeranú pomerom obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom,
dymom, plynmi, pachmi, tekutými a pevnými odpadmi.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
§ 14
Zodpovednosť za porušenie povinností

b)

Dodržiavanie tohto nariadenia kontroluje obecný úrad. Porušenie nariadenia je priestupkom
podľa zákona č. 372 / 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktoré objasňujú
orgány PZ SR a prejednáva Okresný úrad Stropkov, odbor všeobecnej vnútornej správy. Na konanie
o priestupku sa vzťahuje zákon č. 70/1967 Zb. o správnom konaní.
§ 15
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Bžany dňa 05. 01. 2015 uznesením
číslo 5/2015 a nadobúda účinnosť dňom 05.01.2015, Týmto
Vyvesené na úradnej tabuli v obci BŽANY dňa: 23.12.2014
VZN zvesené z úradnej tabule v obci BŽANY, dňa: 02. 01. 2015
VZN nadobúda účinnosť dňa: 05. 01. 2015

JUDr. Mária Kasičová
starostka obce

