Obec Dolná Seč podľa § 6 ods. l v spojení s § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. a 5. zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÁ SEČ č. ..../2020
O ČISTOTE OBCE A VEREJNOM PORIADKU
Článok l
Účel nariadenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") sa stanovujú pravidlá na
udržiavanie čistoty a zabezpečenia verejného poriadku na území obce Dolná Seč (ďalej len
"obec").
Článok 2
Základné pojmy
1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) verejné priestranstvo- je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné
užívanie.
b) verejný poriadok - je súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych
normách ako aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých dodržiavanie je
nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania a vytvárania
usporiadaného života obyvateľov obce.
c) 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,
d) zariadením na verejnom priestranstve sa na účely tohto nariadenia rozumejú predajné
stánky, kiosky, lavičky, hracie prvky ihrísk, uličné koše na odpadky, mobilná zeleň,
sochy, pamätníky, (ďalej len „zariadenie").
Článok 3
Pravidlá dodržiavania 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 a narušenia prírodnej rovnováhy, t. j. pôdy,
verejnej zelene, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia, ktoré by boli v rozpore s
verejným poriadkom.
2. Verejné priestranstvo je možné užívať aj iným spôsobom ako v odseku l tohto článku
len na základe súhlasu príslušného orgánu verejnej správy.
3. Verejné priestranstvo sa zakazuje znečisťovať.
4. Na verejných priestranstvách sa zakazuje:

a) všetko, čím by nad mieru primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mieru
(v danom čase a mieste obvyklú ) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu
výkonu práv iného, najmä nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu iných
obyvateľov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi,
pevnými a tekutými odpadmi, alebo nechať chované a držané zvieratá vnikať
na verejné priestranstvá bez dozoru a kontroly ako aj na cudzie pozemky bez
súhlasu dotknutej osoby
b) premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia,
c) trvale umiestňovať nádoby na odpad na komunikáciách alebo na verejnom
priestranstve okrem nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením,
d) umiestňovať objemný odpad určený na zneškodnenie (napríklad: starý
nábytok, opotrebované spotrebiče, stavebný odpad z rekonštrukcií,
pneumatiky, prípadne akýkoľvek iný odpad),
e) odkladať, odhadzovať, vyhadzovať, skladovať, vysýpať a rozsypávať odpadky
(obaly z tovaru, ohorky z cigariet, žuvačky, vrecia s domovým odpadom a
pod.) mimo miest na to určených,
f) vysýpať jedlá a vylievať nápoje,
g) spaľovať akýkoľvek odpad, vypaľovať trávu a spaľovať lístie,
a) odvádzať dažďovú vodu,
h) roznášať blato a nečistoty kolesami vozidiel z iných pozemkov na verejné
priestranstvo,
i) znečisťovať prostredie unikajúcim motorovým olejom, pohonnými látkami
alebo prepravovaným nákladom,
j) umývať a čistiť motorové vozidlo, znečisťovať životné prostredie unikajúcimi
pohonnými látkami, prevádzkovými náplňami motorových vozidiel a
splaškovými vodami,
k) znečisťovať alebo umožňovať znečisťovanie verejného priestranstva výkalmi
zvierat, sypaním krmiva a prikrmovaním zvierat,
l) znehodnocovať fasády objektov, pomníky, pamätníky a oplotenia nápismi a
maľbami,
m) zametať odpad a predmety na verejnú zeleň, do uličných vpustí, vodných
tokov, verejných studní, na zelené pásy, lavičky, za kvetináče alebo do
blízkosti umeleckých diel a pod.,
n) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním osobnej telesnej potreby,
vykonávať osobnú potrebu a hygienu,
o) zakladať oheň mimo miest vyhradených na tento účel,
p) stanovať alebo prespávať
q) skladovať stavebný materiál bez povolenia alebo nad rámec povolenia
r) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu alebo narušeniu
poriadku.
5. Vlastník nehnuteľnosti hraničiacej s verejným priestranstvom je povinný:
b) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce
neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho
využívaní, neohrozovali bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad a
životné prostredie obce,

c) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov,
hmyzu, resp. iných nežiadúcich živočíchov a v prípade potreby vykonať jej
deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu,
d) steny a priečelia nehnuteľnosti udržiavať v čistote, bez nevhodných nápisov,
kresieb a hesiel tak, aby svojim technickým stavom nenarúšali estetický
vzhľad obce a neohrozovali bezpečnosť občanov (napr. nepovolené grafity,
opadávajúca omietka, deravé odkvapové žľaby a zvody),
e) zo striech odstraňovať nahromadený sneh, príp. ľadové kvaple, aby
nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia osôb,
f) na verejné priestranstvá neodvádzať dažďovú vodu,
g) na verejné priestranstvá prerastajúce vetvy, konáre stromov a rastlín upraviť
tak, aby nepresahovali a neprekážali chodcom, cyklistom a neohrozovali ich
bezpečnosť, nebránili cestnej premávke, nezakrývali informačné tabule,
dopravné značky a neboli prekážkou pri vykonávaní údržby miestnych
komunikácií.
h) Zdržať sa konania ktorým by
Článok 4
Zodpovednosť za znečistenie verejného priestranstva
1. Čistením verejného priestranstva sa rozumie jeho zametanie, zmývanie, polievanie,
kropenie, vyzbieranie odpadu, odstránenie buriny, blata a iných nečistôt.
2. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného
priestranstva je povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať
nápravu. V prípade, že tak nevykoná, znečistenie odstráni správca, a to na náklady
toho, kto znečistenie (poškodenie) spôsobil.
3. Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve v čase konania verejného
zhromaždenia zodpovedá zvolávateľ zhromaždenia. (§ 4 zákona č. 84/1990 Zb. o
zhromaždovacom práve).
4. Zvolávateľ verejného zhromaždenia je povinný po ukončení zhromaždenia na vlastné
náklady zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho
bezprostredného okolia, na ktorého použitie mal osobitné povolenie mesta a nahradiť
mestu prípadnú škodu spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na verejnom priestranstve
a na zariadení, nachádzajúcom sa na použitom verejnom priestranstve.
5. Usporiadateľ kultúrnych a športových podujatí na verejných priestranstvách je
povinný v priebehu konania podujatia zabezpečiť jeho priebežné čistenie a po jeho
ukončení zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho
bezprostredného okolia, na ktorého použitie mal osobitné povolenie mesta. (§ 4
zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a
doplnení niektorých zákonov).
6. Usporiadateľ je povinný nahradiť obci prípadnú škodu spôsobenú účastníkmi
kultúrneho a športového podujatia na verejnom priestranstve a zariadení
nachádzajúcom sa na použitom verejnom priestranstve.
7. Vlastníci, resp. prevádzkovatelia zariadení lunaparkov, cirkusov a iných podobných
zariadení, sú povinní zabezpečiť čistotu, poriadok na ploche záberu a vo vzdialenosti
15 metrov od hranice záberu verejného priestranstva pravidelným čistením a

umiestnením dostatočného počtu nádob na odpad (odpadkový kôš, vrece) a zabezpečiť
ich pravidelné a riadne vyprázdňovania do určených zberných nádob na odpad.
8. Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia zariadení na prevádzkovanie predaja
tovarov, poskytovania služieb ako aj prevádzkovatelia dočasných zariadení na
verejných priestranstvách (napr. pojazdné predajne, predajne v stánkoch a ambulantné
predajne sú povinní pravidelne zabezpečovať čistotu a poriadok v okolí svojej
prevádzky do vzdialenosti 15 metrov počas prevádzkovej doby a pol hodiny po jej
ukončení; prevádzkovatelia dočasných zariadení sú povinní umiestniť v
bezprostrednom okolí tejto prevádzky dostatočné množstvo nádob na odpad a
zabezpečiť ich pravidelné a riadne vyprázdňovanie.
Článok 5
Zimná údržba verejných priestranstiev
1. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií zabezpečuje
obec prostredníctvom zmluvného partnera najmä pluhovaním, zhŕňaním, prípadným
odvozom snehu a posypom vhodným posypovým materiálom a to v závislosti od
poveternostných podmienok.
2. Obec zabezpečuje výkon zimnej údržby tak, aby prioritne bola zabezpečená:
a) zjazdnosť križovatiek, ulíc s premávkou verejnej dopravy, zastávkových
jazdných pruhov,
b) priechodnosť nástupných plôch zastávok verejnej dopravy.
3. Organizácie so sídlom na území obce v prípade kalamity a stavu živelnej pohromy
vyhlásenej starostom obce alebo príslušným orgánom štátnej správy sú povinné
poskytnúť okamžite mechanizmy ( stroje a zariadenia ) použiteľné za účelom
urýchleného odstránenia nepriaznivej situácie a zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti
komunikácií v čo najkratšom čase.
4. Na základe výzvy obecného úradu sú oslovené organizácie povinné poskytnúť obci
zoznam mechanizmov použiteľných pre výkon zimnej údržby v stave živelnej
pohromy alebo kalamitnej situácie.
5. Za údržbu, čistotu a schodnosť chodníkov zodpovedá :
a) obec, ktorá môže týmito činnosťami poveriť a výkon správy previesť na iný
subjekt, alebo zabezpečiť dodávateľsky prostredníctvom iných osôb,
b) iné fyzické a právnické osoby, ktorým uvedené vyplýva z vlastníckeho práva,
práva užívania alebo správy.
Článok 6
Ochrana verejného poriadku
1. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný pokoj, ktorý je stanovený od
22.00 hod. do 6.00 hod. Toto obmedzenie sa nevzťahuje:
a) na posledný a prvý deň roka,
b) pri kultúrnych, spoločenských a športových akciách usporadúvaných obcou pre
širokú verejnosť, za podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany
obce a zúčastnených strán,

c) na uskutočnenie podujatí ( najmä : kultúrnych, športových, hudobných a pod. )
s vopred udeleným súhlasom obce .
d) v prípadoch určeného plánu činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to
najmä úpravy komunikácií, čistenia, umývania, zimnej údržby komunikácií,
odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod..

Článok 7
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec.

Článok 8
Sankcie
1. Sankcie za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia upravujú osobitné právne
predpisy.
Článok 9
Zrušovacie ustanovenia a účinnosť
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. /...............................................
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .............

