OBEC FULIANKA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Fulianka
číslo 5/2016
o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejných priestranstiev a zelene na území
obce Fulianka

Návrh VZN vyvesený dňa: 7.7. 2016
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VZN schválené dňa: 27.7.2016
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Obec Fulianka podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva toto Všeobecne záväzného nariadenie (VZN)
o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejných priestranstiev a zelene na území
obce Fulianka
Článok 1
Základné ustanovenie
Nariadenie určuje všetkým obyvateľom, návštevníkom, fyzickým a právnickým osobám,
pôsobiacim na území obce, práva a povinnosti pri udržiavaní verejného poriadku, čistoty a
ochrany verejných priestranstiev a zelene na území obce Fulianka.
Článok 2
Verejné priestranstvo
Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto nariadenia považujú všetky miesta,
priestory a plochy, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné.
Sú to najmä:
areál ZŠ a MŠ, cintorín, ČOV, zástavky SAD, zástavka ŽSR, miestne
komunikácie (cesty, ulice, chodníky), verejná zeleň.
Článok 3
Podmienky užívania verejného priestranstva
1.

V záujme zachovania verejného poriadku, zabezpečenia zdravého životného prostredia,
estetického vzhľadu obce a bezpečnosti občanov sú obyvatelia, návštevníci, fyzické a
právnické osoby, pôsobiace na území obce povinní riadiť sa týmto VZN, upravujúcim
spôsob užívania verejného priestranstva v oblastiach:
a) čistoty komunikácií, chodníkov a ostatných verejných priestranstiev,
b) ochrany verejných priestranstiev a zelene,
c) plagátov, nápisov a reklamných zariadení

2.

Všeobecne sa zakazuje:
a) odhadzovať ohorky z cigariet, smetie, popol, papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky
jedál, ovocia a zeleniny, cestovné lístky a iné nepotrebné veci a odpadky mimo nádob na to
určených,
b) znečisťovať verejné priestranstvá a verejnú zeleň splaškovými vodami, olejmi,
chemikáliami alebo iným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje i na umývanie a čistenie
motorových vozidiel na verejných priestranstvách a na komunikáciách,
c) akokoľvek znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň, verejné objekty a
zariadenia /lavičky, odpadové nádoby, kontajnery, osvetľovacie telesá, autobusové
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zastávky, cestovné poriadky, dopravné značky, reklamné zariadenia a pod./, pamiatkové
objekty,
d) vyberať odpad zo smetných nádob,
e) odvážať a ukladať domové odpadky a iné odpadové hmoty na iné miesta než sú na tieto
účely vyhradené,
f) úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo
premiestňovať dopravné značky, turistické značky alebo iné orientačné zariadenia,
g) skladovať na verejných priestranstvách horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky,
h) vyvolávať na verejných priestranstvách pohoršenie nadávaním, pľuvaním, vykonávaním
telesnej potreby, prípadne iným spôsobom porušovať spoločenské pravidlá správania a rušiť
nočný kľud,
i) poškodzovať prvky drobnej záhradnej architektúry /lavičky, pieskoviská, hojdačky,
šmýkačky/,
j) vypaľovať trávnik,
k) znečistiť verejnú komunikáciu vozidlami alebo nákladom. Znečistené vozidlo musí byť pred
vjazdom na vozovku očistené,
l) trhať a odcudzovať kvety a voľne rastúce rastliny, lámať a orezávať vetvy stromov a kríkov
okrem ošetrovania rastlín,

3.

V areáli školy a škôlky sa ďalej zakazuje:
a) fajčiť
b) požívať alkoholické nápoje
- v prípade organizovania spoločenských akcií udeľuje písomnú výnimku starosta obce.
Článok 4
Čistota a poriadok na verejných komunikáciách, chodníkoch
a ostatných verejných priestranstvách
1. Na chodníkoch, na verejnej zeleni a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel
určené, alebo označené príslušnou dopravnou značkou, je zakázané státie všetkých druhov
vozidiel a odstavenie prívesov, alebo návesov. Státie a zastavovanie vozidiel je povolené, ak
to nevylučujú ustanovenia zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
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2. Pri znečistení cesty alebo miestnej komunikácie, ktorá spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v
zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a
komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa nestane, je povinný uhradiť správcovi
komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do
pôvodného stavu.
3. Pri poškodení cesty alebo miestnej komunikácie, ktorá spôsobí alebo môže spôsobiť závadu
v zjazdnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi komunikácie
náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu,
pokiaľ sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni sám.
4. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia stavieb sú povinní zabezpečiť očistenie prístupových
komunikácií a priľahlých chodníkov v ich celej šírke od nečistôt a v zimnom období od
snehu a ľadu. Týka sa to aj čistenia rigolov pred pozemkami.
5. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadne umývanie a splachovanie /ak sú
vhodné podmienky - zdroj vody, kapacita kanalizácie/ chodníkov a verejných schodíšť,
odstraňovanie blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt, snehu a poľadovice. Čistenie sa
musí vykonať po celej šírke a dĺžke chodníka.
6. Chodníky musia byť vyčistené včas. Ak je nutné, treba chodník čistiť v priebehu dňa
/hlavne od odpadkov a hrubších nečistôt/. Zametené nečistoty sa ukladajú do smetných
nádob. Zakazuje sa zametanie na verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí, na zelené pásy,
pod schody, lavičky, ozdobné kvetináče, nechávať smeti na chodníkoch.
Článok 5
Ochrana verejnej zelene
1. Obecnou zeleňou sa pre účely tohto nariadenia rozumejú lesné a ostatné zelené
priestranstvá na území obce.
2. Záhrady, záhradné stavby, hospodárske budovy a iné nehnuteľnosti musia byť pokosené,
upravené a udržiavané tak, aby nečistoty neboli zanášané, prípadne splavované na
verejné priestranstvo, konáre stromov nesmú prekážať, prípadne ohrozovať bezpečnosť
občanov.
3. Škodu spôsobenú na verejnej zeleni je povinná nahradiť fyzická alebo právnická osoba,
ktorá ju zavinila, uvedením poškodenej veci do pôvodného stavu.
4. Výrub stromov a iných okrasných drevín ako súčasti obecnej zelene sa vykonáva len
po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu štátnej správy. Príslušnú žiadosť na
takýto úkon podáva vlastník nehnuteľnosti.
5. Na plochách obecnej zelene sa zakazuje:
a) ničiť a poškodzovať trávnaté plochy, vypaľovať trávu a vykonávať neorganizované
spaľovanie lístia a zvyškov rastlín popri stromoch,
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b) bez predchádzajúceho súhlasu správcu verejnej zelene vykonávať rozkopávky,
stavebné práce, uskladňovanie materiálov a umiestňovanie informačných,
reklamných a iných tabúľ.

Článok 6
Umiestnenie plagátov a reklamných zariadení
1. Vylepovať plagáty možno len na miestach k tomu určených alebo so súhlasom majiteľa
nehnuteľnosti. Prelepovanie aktuálnych plagátov je zakázané.
2. Vylepovať plagáty na iných miestach viditeľných z verejných priestranstiev možno len
so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti a po strate aktuálnosti plagátu je zodpovedný za
jeho odstránenie vylepujúci.
3. Umiestňovať prenosné reklamné zariadenia na verejných priestranstvách možno len
so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti po predchádzajúcom súhlase OcÚ Fulianka. Za
porušenie Článku 6 ods. 1-2 zodpovedá fyzická, resp. právnická osoba, ktorá vylepovanie
plagátov a umiestnenie reklamných zariadení zabezpečovala.
4. Je zakázané na území celej obce znehodnocovať fasády objektov, oplotenia nápismi a
maľbami /graffity/.
5. Na zastávky SAD vyvesiť oznam „Zákaz lepenia plagátov“.
Článok 7
Nočný kľud
1. Nočný kľud sa stanovuje: od 22.00 hod. do 06.00 hod.
2. Dodržanie nočného kľudu sa vzťahuje na celé územie obce.
3. V prípade organizovania spoločenských akcií udeľuje písomnú výnimku starosta obce.
Oznámenie o výnimke (pre čas od 22.00 h do 6.00 h) sa zverejní 7 dní pred začatím akcie na
úradnej tabuli v obci.
Článok 8
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania týchto nariadení vykonávajú:
1.
2.

Obvodné oddelenie Policajného zboru
Obecný úrad
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Článok 9
Sankcie
1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku v správe,
za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 165 € podľa Zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá podniká a poruší toto nariadenie, môže
starosta obce uložiť pokutu do 300 € podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Článok 10
Záverečné ustanovenie

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené OZ vo Fulianke dňa 27.7.2016
uznesením č. 166 a nadobúda účinnosť 1.9.2016.

Vo Fulianke dňa 27.7.2016

Miroslav Leško
starosta

