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Všeobecne záväzn é nariade nie

Obec Parchovany v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bod 2, § 6, v súlade s § 3 ods. 3
písm. b), c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. g) zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

VŠEOBECNE
OBCE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

PARCHOVANY

č. 11/2
o udržiavaní čistoty na území obce Parchovany a ochrane verejnej
zelene
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 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.
b) 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,
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) Na verejných priestranstvách sa zakazuje:
a) odhadzovať smeti, ohorky z cigariet, papier, obaly všetkého druhu, zvyšky z jedál, ovocie
a iné odpadky mimo nádob na to určených,
b) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami, odpadom
alebo iným
podobným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie motorových vozidiel
s výnimkou
nutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových a koncových svetiel a evidenčných čísel
vozidiel čistou
vodou bez saponátov a iných prípravkov,
c) poškodzovať, znečisťovať a ničiť zeleň,
d) 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,
e) 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,
f) akokoľvek poškodzovať, znehodnocovať a ničiť verejné objekty a zariadenia,
pamiatkové objekty a zariadenia (pamätníky, hroby a pod.),
g) písať a kresliť po nehnuteľnostiach, iných objektoch a zariadeniach,
h) obťažovať susedov hlukom, prachom a dymom, páchnucimi plynmi, parami, tekutým
odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky prístupnú,
i) 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,
j) umiestňovať reklamné pútače a iné propagačné materiály na iných miestach ako na to
určených,
k) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
l) zakladať ohne za účelom vypaľovania trávy, spaľovania organického odpadu a odpadov
všeobecne.
Zákaz sa vzťahuje aj na záhrady a dvory v intraviláne obce.
3) Zodpovednosť za znečisťovanie a poškodzovanie verejných priestranstiev:
a) ten kto znečistí alebo poškodí verejné priestranstvo je povinný spôsobený stav odstrániť
alebo zabezpečiť
na svoje náklady jeho odstránenie. Pritom znáša plnú právnu zodpovednosť za následky
zapríčinené
týmto znečistením alebo poškodením. Ak tieto osoby nie sú známe, je povinný závadu
odstrániť správca
príslušného priestranstva,
b) majitelia (užívatelia) nehnuteľností sú povinní ich udržiavať v takom stave, aby
nezhoršovali vzhľad
obce. Ide najmä o údržbu fasád, oplotení, vstupov do objektov, balkónov a pod.,

.
c) vlastníci nehnuteľností sú povinní zamedzovať rozširovaniu hlodavcov udržiavaním
čistoty, najmä
v pivničných a hospodárskych priestoroch. V prípade zvýšeného výskytu alebo na pokyn
okresného
hygienika v zmysle Zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí sú povinní zabezpečiť
na vlastný
náklad deratizáciu objektu. Vlastníci nehnuteľností a užívatelia domov a bytov sú povinní
vykonať
opatrenia k zamedzeniu šírenia nepríjemného hmyzu a v prípade potreby zabezpečiť na
vlastný náklad
deratizáciu.
d) prevádzkovatelia obchodných priestorov, kultúrnych zariadení, reštaurácií a úradov sú
povinní po dobu
prevádzky udržiavať čistotu v bezprostrednom okolí svojich objektov a v prípade potreby
tu umiestniť
a pravidelne zabezpečovať likvidáciu odpadkových košov. Rozsah tejto činnosti je
oprávnený
v jednotlivých prípadoch spresniť Obecný úrad,
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 na činnosti, ktoré nemožno vykonať v inom čase, napr. zimná
údržba
komunikácií, odstraňovanie havárií inžinierskych sietí a pod.
Článok 5
Nakladanie a skladanie materiálov a výrobkov na verejných priestranstvách
1. Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejných priestranstvách je dovolené iba vtedy,
keď to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí na iných miestach. Tieto činnosti je možné
vykonávať iba so súhlasom obce.
2. Uloženie materiálu a výrobkov nie je dovolené v prejazdoch domov, pred prejazdmi a na
prístupových komunikáciách k objektom, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu,
kanalizačných šachtách, verejnej zeleni, súčasne nesmú ohrozovať dopravu ani chodcov. Ak je
materiál sypký, musí byť vhodne zaistený proti roznášaniu vetrom a vodou.
3. Po manipulácii s materiálmi alebo výrobkami je príjemca alebo odosielateľ povinný verejné
priestranstvo upratať, vyčistiť (v prípade potreby aj umyť vodou).
Článok 6
Čistenie a zimná údržba verejného priestranstva, čistenie miestnych komunikácii

1) Obec Parchovany ako správca miestnych komunikácií je povinný čistiť miestne komunikácie
a chodníky v správe obce v zimnom období, udržiavať ich v maximálnej zjazdnosti
a bezpečnosti,
2) Za čistenie verejného priestranstva zodpovedá osoba, ktorej bolo zverené do užívania, príp.
poverená organizácia.
3) Čistením miestnej komunikácie sa rozumie zametanie, prípadne umývanie, odstraňovanie
snehu, blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke
a dĺžke miestnej komunikácie.
4) Zakazuje sa v zimnom období odpratávať sneh z vlastných pozemkov a vjazdov do dvorov
na verejnú komunikáciu a chodníky pre peších.
Článok 7
Zvláštne užívanie verejného priestranstva vo vlastníctve alebo v správe obce
1) Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru alebo na iný účel, než na aký sú určené,
je možné iba na základe povolenia obce, ktorá určí aj dobu užívania verejného priestranstva.
O povolenie treba požiadať obec najneskôr 5 dní pred zamýšľaným užívaním verejného
priestranstva.
2) Zásah do verejného priestranstva výkopovými prácami povoľuje obec, ktorá zároveň určí
podmienky vykonávania výkopových prác po dohode so správcom verejného priestranstva.
3) Každý, komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva (napr. ako
súčasť staveniska, na skládku materiálu, na umiestnenie stánkov, propagačných tabúľ a pod.)
je povinný:
a) využívať priestranstvo len v povolenom rozsahu a dbať na to, aby jeho ostatné funkcie boli
čo najmenej obmedzené,
b) zabraňovať poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadné
znečistenie denne odstraňovať,
c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným šachtám a vpustom, uzáverom vody a hydrantom,
uzáverom plynu, rozvodným skriniam elektriny a pod.,
d) vykonať opatrenia, ktoré zaručia bezpečnosť užívateľom verejného priestranstva aj
v nočných hodinách,
e) používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení
zvláštneho užívania uviesť na svoj náklad verejné priestranstvo do pôvodného stavu,
f) zabezpečiť označenie staveniska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou
organizácie alebo majiteľa, ktorý práce vykonáva a s uvedením doby povolenia k zvláštnemu
užívaniu.
4) Vlastníci resp. užívatelia prevádzok, stánkov, kioskov a podobných zariadení sú
v bezprostrednom okolí svojho zariadenia povinní udržiavať poriadok a čistotu. Sú tiež povinní
zabezpečiť dostatočné množstvo nádob na odpady a starosť sa o ich riadny stav a pravidelný
odvoz v súlade s platným VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
Článok 8
Práva a povinnosti obce na úseku životného prostredia a verejného poriadku

1) V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. obec:
- zabezpečuje výstavbu a údržbu, a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev,
obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych
pamiatok,
pamiatkových území a pamätihodností obce,
- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným
odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia, zásobovanie
vodou,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni
životné
prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na
vzdelávanie, kultúru,
osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
2) Obec ako správca verejného priestranstva zodpovedá za čistenie a údržbu verejného
priestranstva a je
povinná najmä:
a) kontrolovať plnenie povinností vlastníkov (užívateľov) nehnuteľností,
b) sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve,
c) zabezpečovať pravidelné čistenie verejného priestranstva, kde je súčasne vlastníkom
(užívateľom)
nehnuteľnosti,
d) zabezpečovať zjazdnosť vozoviek a schodnosť miestnych komunikácií, v zimnom období
tiež
odstraňovanie snehu a námrazy z povrchov cestných komunikácií, ktorých je vlastníkom,
e) zaobstarať a rozmiestňovať dostatočný počet nádob na odpady, zabezpečovať ich vývoz
a starať sa o ich
údržbu,
3) Obec ako správca verejného osvetlenia zodpovedá za riadny technicko-prevádzkový stav
zariadení
verejného osvetlenia umiestneného na verejných priestranstvách. Obec môže povinnosť
a zodpovednosť
za udržiavanie technicko-prevádzkového stavu verejného osvetlenia previesť na základe
zmluvného
vzťahu aj na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
Článok 9
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 10
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) Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa zák. č.
372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a obec je oprávnená to postihovať v zmysle
zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 372/1990
Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3) 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 11
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Parchovanoch č. 11/2 dňa 28.05.2020.
2) Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Parchovany, t.j.
16.06.2020.
3) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 11/2 o udržiavaní čistoty na území obce Parchovany
a ochrane
verejnej zelene sa ruší VZN č. 11 o verejnom poriadku zo dňa 23.02.2015.

JUDr. Juraj Guzej,
starosta obce

