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Všeobecne záväzn é nariade nie

Obec Parchovany v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6, v súlade s § 3 ods. 3 písm. b), c)
a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. d), e), f), g), h) a n) zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

OBCE

NARIADENIE

PARCHOVANY

č. 11
o verejnom poriadku
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty je základným predpokladom ochrany
a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a občianskeho spolunažívania.
2) Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo užívateľov
nehnuteľností alebo iných objektov na celom území obce.
Článok 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) verejným poriadkom – 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,
b) verejným priestranstvom – všetky miesta, priestory a plochy vo vlastníctve obce, ktoré
slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä miestne komunikácie (cesty, chodníky,
parkoviská), ulice, námestia, autobusové stanovištia, ihriská, cintoríny, verejná zeleň,
parky, nábrežia. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
c) nehnuteľnosťou – pozemok a stavba spojená so zemou pevným základom,
d) iným objektom – dočasná alebo drobná stavba a zariadenie slúžiace na poskytovanie
služieb, predajný stánok a stôl, pojazdná predajňa, zariadenie lunaparku, cirkusu a pod.,

e) zariadením verejného priestranstva – predmet, ktorý je trvalo alebo dočasne umiestnený
na verejnom priestranstve napr. lavička, odpadová nádoba, kvetináč, zariadenie verejného
osvetlenia, označník a ochranný prístrešok na zastávke verejnej dopravy, dopravná značka,
orientačná tabuľa, reklamné zariadenie, socha, pamätník a pod.,
f) priľahlým chodníkom – chodník priľahlý k nehnuteľnosti, resp. chodník oddelený od
nehnuteľnosti pásom pozemku neslúžiacim na komunikačné účely,
g) zvláštnym užívaním – výkopové práce a úpravy, ktorými sa narúša teleso miestnej
komunikácie alebo jej súčasti, verejné priestranstvo a zeleň,
h) osobitným užívaním – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, propagačného a reklamného
zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé
parkovanie vozidla mimo parkoviska alebo mimo obytnej zóny a pod.
i) čistením verejného priestranstva – jeho zametanie, zmývanie, polievanie, kropenie,
vyzbieranie odpadu, odstránenie buriny, blata a iných nečistôt.
Článok 3
Verejný poriadok a verejná čistota
1) Každý sa musí zdržať akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie
verejného poriadku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými
mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami.
2) Za poriadok na zhromaždení a kultúrnom a spoločenskom alebo športovom podujatí
zodpovedá zvolávateľ resp. usporiadateľ.
3) Na verejných priestranstvách sa zakazuje:
a) odhadzovať smeti, papier, obaly, zvyšky z jedál, ovocie a iné odpadky mimo nádob na
to určených,
b) vyhadzovať, vymetať a inak vynášať smeti z domov, obchodov, prevádzkových
miestností a bytov na verejné priestranstvá,
c) neoprávnene vyberať odpad z nádob určených na jeho likvidáciu,
d) predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar mimo priestranstiev
na to určených,
e) poškodzovať zeleň, dreviny a rastliny najmä výrubmi, lámaním konárov, ničením
kvetinových záhonov, presádzaním alebo odcudzovaním,
f) skladať, rozoberať, opravovať alebo čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje
a zariadenia, alebo inak znečisťovať verejné priestranstvo splaškovými vodami a inými
znečisťujúcimi tekutinami s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov,
brzdových a koncových svetiel a evidenčných značiek vozidiel čistou vodou,
g) poškodzovať a znečisťovať verejné priestranstvá, steny budov, oplotenia, autobusové
zastávky, dopravné zariadenia, osvetľovacie telesá a pod. Úmyselne ničiť, poškodzovať,
znečisťovať, zakrývať alebo premiestňovať dopravné značky alebo orientačné a
informačné zariadenia,
h) zhromažďovať sa skupinám občanov a požívať alkoholické nápoje na verejných
priestranstvách mimo vyhradených priestorov, najmä v parkoch a v areáli školy,
športových, kultúrnych zariadení a pietnych miest,
i) akokoľvek poškodzovať, znehodnocovať a ničiť verejné objekty a zariadenia,
pamiatkové objekty a zariadenia (pamätníky, hroby a pod.),
j) písať a kresliť po nehnuteľnostiach, iných objektoch a zariadeniach,
k) obťažovať susedov hlukom, prachom a dymom, páchnucimi plynmi, parami, tekutým
odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky prístupnú,

l) nechať chované a držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá (najmä na detské
ihriská a iné priestory užívané deťmi), bez dozoru a kontroly a na cudzie pozemky bez
súhlasu dotknutej osoby, ako aj nechať nečistoty po zvierati na verejnom priestranstve,
m) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
4) Vlastník, správca a užívateľ nehnuteľnosti hraničiacej s verejným priestranstvom musí:
a) starať sa o svoj pozemok takým spôsobom, aby zabránil šíreniu inváznych druhov
rastlín a dodržiavať ostatné povinnosti pri údržbe zelene,
b) upraviť vetvy a konáre stromov, kríkov a iných rastlín, prerastajúcich cez ploty na ulicu
tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej
premávke a vykonávaniu údržby miestnych komunikácii,
c) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu,
resp. iných nežiaducich živočíchov a v prípade potreby vykonať jej deratizáciu,
dezinfekciu a dezinsekciu.
5) Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní objekty
obchodov a iných prevádzok poskytujúcich služby, sú povinní zabezpečiť, aby miesta
verejnosti prístupné boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené a to aj
mimo času ich prevádzky.
Článok 4
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja
1) Čas nočného pokoja je na celom území obce stanovený:
Pracovné dni: od 22.00 hod. do 5.00 hod.
Sobota-nedeľa: od 23.00 hod. do 6.00 hod.
2) Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú
pomerom.
3) Tento zákaz sa nevzťahuje:
a) na prvý a posledný deň roka,
b) kultúrne a spoločenské akcie, alebo športové podujatia organizované obcou alebo
s vopred udeleným súhlasom obce,
c) na činnosti, ktoré nemožno vykonať v inom čase, napr. zimná údržba komunikácií,
odstraňovanie havárií inžinierskych sietí a pod.
Článok 5
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1) Osobitné užívanie verejného priestranstva je možné len na základe rozhodnutia obce
o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva alebo na základe súhlasu obce
v prípadoch oslobodených od dane.
2) Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva je povinný:
a) užívať ho tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,
b) zabrániť jeho poškodeniu, znečisťovaniu, prípadné znečistenie ihneď ohlásiť,
c) vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva,
d) ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné priestranstvo
na svoje náklady do pôvodného stavu.

Článok 6
Čistenie chodníkov

1) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní čistiť priľahlé chodníky
ako aj schody na vlastné náklady.
Čistenie chodníkov v šírke chodníka pred obchodmi alebo prevádzkami sú povinné
zabezpečiť fyzické a právnické osoby, ktoré ich vlastnia, prevádzkujú alebo užívajú.
2) Čistením sa rozumie povinnosť zametať, kropiť, odstraňovať burinu, odpadky a iné
nečistoty.
3) Čistením je tiež odstraňovanie snehu a ľadu, posýpanie chodníkov inertným materiálom
(t.j. materiálom, ktorý zdrsní námrazu). Sneh a ľad z chodníka treba odpratať tak, aby bol
zabezpečený prechod cez ulicu, prístup do domov a k inžinierskym sieťam.
4) V zimnom období musí byť vždy odprataný sneh a námraza musí byť vždy včas
odstránená.
Článok 7
Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky
1) Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú
pyrotechniku s výnimkou 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka a s výnimkou akcií
povolených, resp. schválených obcou a s výnimkou ich oprávneného použitia odborne
spôsobilými osobami.
2) Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v uzavretých miestnostiach, v blízkosti
detského a školského zariadenia, a tam, kde by mohlo dôjsť k narušeniu občianskeho
spolunažívania.
Článok 8
Osobitné ustanovenia
1) Obmedzenie alebo zákaz podávania alebo požívania alkoholických nápojov upravuje zákon
č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
2) Obmedzenie alebo zákaz fajčenia upravuje zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
v znení neskorších predpisov.
3) Obmedzenie alebo zákaz pohybu psov a vstupu so psom upravuje zákon č. 282/2002 Z.z.
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a na
jeho základe vydané osobitné všeobecne záväzné nariadenie Obce Parchovany.
4) Obmedzenie alebo zákaz používania pyrotechnických výrobkov určených na zábavné
a oslavné účely upravuje zákon č. 51/1988 Z.z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov.
Článok 9
Kontrola a sankcie
1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) kontrolór obce
d) poverení zamestnanci obecného úradu.
2) Subjekt poverený kontrolou dodržiavania tohto nariadenia môže pri objasňovaní priestupku
zadržať páchateľovi vecné a materiálové prostriedky používané pri páchaní priestupku

vrátane pozemných prepravných prostriedkov a pozemných dopravných prostriedkov
a v nich prevážaného odpadu alebo palivového dreva a to až do úplného objasnenia
priestupku, prípadne až do vysporiadania uloženej sankcie.
3) Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa zák. č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý možno uložiť pokutu
do 33,00 €.
4) Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie,
môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,00 €.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Parchovanoch č. 12 dňa 23.02.2015.
2) Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Parchovany, t.j.
11.marca 2015.

JUDr. Juraj Guzej,
starosta obce

