VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2019
o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene,
a o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas
alebo na určitom mieste
Obecné zastupiteľstvo obce Gánovce, na základe samostatnej pôsobnosti zverenej
v článku 68 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 4 ods. 3 písm. f), g), h) a n) a ods. 5 písm. a) bod 2. a 5., § 6 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „Nariadenie“):
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
(1)
Toto Nariadenie upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb, najmä obyvateľov
a návštevníkov obce Gánovce (ďalej len „Obec“), vlastníkov, správcov a užívateľov
nehnuteľností v Obci, verejných priestranstiev a iných objektov v Obci, v súvislosti
s pravidlami na udržiavanie čistoty v Obci a ochranu verejnej zelene, a to s cieľom
zabezpečenia údržby a správy miestnych komunikácii a verejných priestranstiev, čistoty v obci,
správy a údržby verejnej zelene, odvádzania a nakladania s odpadovými vodami, utvárania
a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov Obce, ochrany
životného prostredia a zabezpečenia verejného poriadku v Obci.
(2)
Toto Nariadenie upravuje taktiež povinnosti fyzických a právnických osôb, najmä
obyvateľov a návštevníkov Obce, vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností v Obci,
verejných priestranstiev a iných objektov v Obci, v súvislosti s ustanovením činností, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, a to s cieľom
zabezpečenia verejného poriadku v Obci, utvárania zdravých medziľudských a susedských
vzťahov v Obci, a napomáhania vytváraniu pokojného prostredia pre život obyvateľov
a návštevníkov Obce.
(3)
Toto Nariadenie je záväzné pre všetky právnické osoby majúce sídlo alebo pôsobiace
v obvode katastrálneho územia Obce a pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným
pobytom, alebo zdržujúce sa v obvode katastrálneho územia Obce.
Článok 2
Základné pojmy
(1)
Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie,
ak osobitný zákon neustanovuje inak. (2) Zariadením verejného priestranstva sa na účely
Nariadenia rozumejú predmety trvale alebo dočasne umiestnené na verejnom priestranstve
a slúžiace prechodne alebo trvale verejnosti, najmä prvky architektúry obce, vybavenie
detského a športového ihriska, odpadové koše, lavičky, zábradlia, oplotenia, rampy, svietidlá,
elektroinštalačné prvky verejného osvetlenia, stĺpy verejného osvetlenia, hydranty, kanálové
poklopy a vpuste dažďovej vody, tabule a značky, umelé nerovnosti a iné prvky dopravných
zariadení, bezpečnostné kamerové monitorovacie zariadenia.
(3)
Nehnuteľnosťou sa na účely Nariadenia rozumie pozemok alebo akákoľvek stavba
nachádzajúca sa v katastrálnom území Obce.
(4)
Zodpovednou osobou sa na účely Nariadenia rozumie vlastník, užívateľ alebo správca
nehnuteľnosti.

(5)
Čistením sa na účely Nariadenia rozumie činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch
odstraňujú nežiaduce nečistoty, zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej dopravy,
hygieny a estetiky.
(6)
Verejnou zeleňou sa na účely tohto nariadenia rozumejú dreviny, byliny a ich
spoločenstvá, vyvinuté na verejných priestranstvách prírodným spôsobom, alebo zámerným,
cieľavedomým založením a usmerňovaním Obce.
DRUHÁ ČASŤ
PRAVIDLÁ PRE UDRŽIAVANIE ČISTOTY
Článok 3
Udržiavanie čistoty v Obci
(1)
V záujme ochrany životného prostredia pred poškodzovaním, znečisťovaním a
nepriaznivými dôsledkami takejto činnosti a v záujme udržiavanie čistoty a utvárania
a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov Obce, a v
záujme zabezpečenia verejného poriadku v Obci sa na verejných priestranstvách zakazuje
a) pľuvať, odkladať a odhadzovať rôzne predmety a nepotrebné veci, najmä obaly všetkých
druhov, papier, fľaše, vrátane plechoviek, ohorky cigariet, žuvačky,
b) vysýpať zvyšky a odpadky z jedál, ovocia a zeleniny,
c) skladovať odpad a spaľovať ho,
d) vylievať a vypúšťať odpadové vody a znečistené úžitkové vody, čistiace prípravky,
rozpúšťadlá, farby, oleje a iné podobné látky,
e) znečisťovať životné prostredie nedodržiavaním čistoty a poriadku pri vykonávaní
stánkového a ambulantného predaja,
f) vykonávať osobnú potrebu a hygienu, alebo znečisťovať verejné priestranstvo zvratkami,
g) šíriť zápach a vypúšťať škodlivé plyny z priľahlých nehnuteľností alebo z hnuteľných vecí,
ktoré neprimerane a neopodstatnene znečisťujú ovzdušie,
h) znečisťovať verejné priestranstvá hospodárskymi a spoločenskými zvieratami ,
i) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu verejného priestranstva.
(2)
Je zakázané ponechávať zberné nádoby na komunálny odpad alebo iný odpad
podliehajúci zberu na verejnom priestranstve s výnimkou nevyhnutne potrebného času pred ich
odvozom alebo vyprázdnením osobou, ktorá vykonáva zber komunálneho odpadu alebo iného
odpadu podliehajúceho zberu. Za nevyhnutne potrebný čas sa na tieto účely považuje doba od
19,00 hod. dňa predchádzajúceho dňu, kedy podľa vopred známeho rozpisu zverejneného
Obcou prebieha zber komunálneho odpadu alebo iného odpadu podliehajúceho zberu, do 19,00
hod. dňa, v ktorom sa zber komunálneho odpadu alebo iného odpadu podliehajúceho zberu
vykonáva.
(3)
Vodičom motorových vozidiel sa zakazuje
a) vchádzať na vozovku verejnej pozemnej komunikácie z miesta ležiaceho mimo komunikáciu
s neočistenými vozidlami v takom rozsahu, v ktorom by mohli spôsobiť závadu v zjazdnosti
(schodnosti), alebo spôsobiť podstatné znečistenie verejného priestranstva,
b) na verejných priestranstvách umývať a čistiť vozidlá každého druhu, s výnimkou nutného
očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a poznávacích značiek vozidiel, ktoré je
nevyhnutné na ich bezpečnú prevádzku,
c) vylievať alebo vypúšťať olej, pohonné hmoty alebo iné nebezpečné látky alebo odhadzovať
obaly, v ktorých tieto mazadlá a hmoty boli uskladnené, mimo vyhradené miesta.
(4)
Zvolávateľ verejného zhromaždenia, ktorého miestom konania je verejné priestranstvo,
je povinný pri zabezpečovaní riadneho priebehu zhromaždenia na verejnom priestranstve dávať
účastníkom zhromaždenia a usporiadateľom zhromaždenia záväzné pokyny, týkajúce sa
dodržiavania poriadku a čistoty na verejnom priestranstve. Zvolávateľ verejného
zhromaždenia, ktorého miestom konania je verejné priestranstvo, je taktiež povinný na vlastné
náklady zabezpečiť očistenie miesta zhromaždenia najneskôr do 4 hodín po ukončení
zhromaždenia.

(5)
Udržiavanie poriadku a čistoty cintorínov je predmetom úpravy vo všeobecne
záväznom nariadení, ktorým je vydaný prevádzkový poriadok pre pohrebisko cintorín Gánovce
a Filice, a ktoré sú povinní nájomcovia hrobových miest a verejnosť dodržiavať.
(6)
Právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie je povinná udržiavať
čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti tak aby nenarúšala vzhľad
a prostredie Obce, alebo neznečisťovala verejné priestranstvo alebo neodkladala veci mimo
vyhradených miest.
(7)
Ak napriek uvedeným ustanoveniam dôjde k znečisteniu verejného priestranstva, je
osoba, ktorá znečistenie spôsobila, alebo ktorá za toto znečistenie zodpovedá, povinná verejné
priestranstvo bezodkladne očistiť.
Článok 4
Údržba nehnuteľností v Obci
(1)
Vlastník nehnuteľnosti, s ktorou priamo alebo nepriamo susedí verejné priestranstvo, je
povinný udržiavať nehnuteľnosť v stave, aby sa nečistoty rôzneho druhu nedostávali na verejné
priestranstvo. Najmä je povinný udržiavať zeleň všetkého druhu na nehnuteľnosti kosením
a orezávaním porastov, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva ani
k narúšaniu vizuálneho vzhľadu Obce. Dvory, záhrady a ploty, ktoré hraničia s verejným
priestranstvom je povinný vlastník trvale udržiavať.
(2)
Vlastník stavby je povinný túto udržiavať v takom stave, aby nedochádzalo v dôsledku
ich závad k znečisťovaniu verejných priestranstiev. Uličné priečelia (fasády) budov musia byť
čisté, bez nápisov, nevhodných kresieb a iných estetických závad.
(3)
Všetky budovy bezprostredne hraničiace s chodníkom, cestnou komunikáciou alebo so
spevnenou rozptylovou plochou, musia byť opatrené riadnymi odkvapovými žľabmi
a dažďovými zvodmi zaústenými tak, aby dažďová voda nestekala zo striech priamo na
chodníky a chodcov. Strechy hraničiace s verejným priestranstvom resp. susednými
pozemkami takým spôsobom, že môže z nich dochádzať k pádu snehu a ľadu, sú povinní
vlastníci vybaviť lapačmi snehu.
(4)
Odvoz starých a nepotrebných vecí, stavebného odpadu najrôznejšieho druhu,
zabezpečuje vlastník nehnuteľností na svoje náklady.
(5)
Každý, kto užíva verejné priestranstvo na základe povolenia Obce, je povinný po
skončení jeho užívania uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.
Článok 5
Ochrana povrchových a podzemných vôd pred ich znehodnocovaním a ochrana
ovzdušia
(1)
Je zakázané do korýt vodných tokov, do vodných nádrží vhadzovať predmety tam
nepatriace, vrátane odpadu, alebo ich ukladať na miestach, z ktorých by mohli byť splavené
a tým ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vôd.
(2)
Je zakázané svojvoľne poškodzovať, vyrubovať a inak ničiť zeleň, ktorá je v ochrannom
pásme vodných tokov.
(3)
Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vodných tokov alebo vodných nádrží tekutiny
a chemické látky, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie povrchovej alebo spodnej vody.
(4)
Je zakázané znečisťovať vodné toky a nádrže umývaním motorových vozidiel
a prevádzkovaním mechanizmov.
(5)
Vypúšťanie odpadových vôd z objektov je možné len napojením na verejnú kanalizáciu,
odvodom do vodotesnej žumpy alebo vybudovaním vlastnej čističky odpadových vôd. Je
zakázané zriaďovať ďalšie prípojky na verejnú kanalizáciu bez súhlasu Obce a prevádzkovateľa
kanalizácie.
(6)
Je zakázané zasahovať do objektov a zariadení vodného hospodárstva bez povolenia
príslušného orgánu.
(7)
Každý je povinný nakladať s pitnou vodou z verejného vodovodu hospodárne
a nepoškodzovať vodné zdroje a ostatné zariadenia pre dodávku pitnej vody.

(8)
Je zakázané spaľovať domový a priemyselný odpad, druhotné suroviny, vypaľovať
trávu a spaľovať lístie, a vykonávať práce a činnosti, ktoré môžu spôsobovať výrazné
znečisťovanie ovzdušia.
TRETIA ČASŤ
OCHRANA VEREJNEJ ZELENE
Článok 6
Budovanie a údržba verejnej zelene
(1)
Za výsadbu zelene na verejných priestranstvách zodpovedá Obec.
(2)
Výsadbou verejnej zelene nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky alebo
sťažená údržba komunikácii, vrátane ich súčastí a priľahlých pozemkov.
(3)
Právo a povinnosť hospodáriť s verejnou zeleňou a udržiavať ju má Obec. V rámci toho
je Obec povinná vykonávať údržbu verejnej zelene najmä ošetrovaním, orezávaním, kosením,
výrubom a náhradnou výsadbou.
Článok 7
Využívanie verejnej zelene a jej ochrana
(1)
Verejná zeleň sa môže využívať primeraným spôsobom, ktorý vyplýva z jej účelu, pre
ktorý bola zriadená.
(2)
V záujme ochrany verejnej zelene sa zakazuje:
a) vstupovať na zeleň mimo vyhradených miest, vychádzať na plochy zelene vozidlami
a parkovať na nich, pokiaľ iné predpisy nestanovujú prísnejšie obmedzenia,
b) bez povolenia obce umiestňovať prenosné stánky, kiosky, reklamy, pergoly, okrasné deliace
steny, telovýchovné a doplnkové zariadenia, kontajnery na odpad a iné zariadenia,
obmedzujúce rast a racionálnu údržbu zelene,
c) na detské ihriská vodiť hospodárske a spoločenské zvieratá a znečisťovať ho,
d) používať k príchodu a príjazdu do budov nachádzajúcich sa vo vnútri verejnej zelene iný
prístup ako prístup cez komunikácie k tomu určené,
e) odcudzovať a trhať kvetiny, plody ovocných stromov, lámať vetvy alebo inak poškodzovať
stromy a kry,
f) poškodzovať trávnaté plochy alebo ich akýmkoľvek spôsobom znečisťovať,
g) nechávať voľne sa pohybovať hospodárske a spoločenské zvieratá po verejnej zeleni
v intraviláne Obce.
(4)
Investor realizujúci stavbu je povinný pri vykonávaní tejto činnosti dbať na ochranu
verejnej zelene. Ak pri stavebných prácach dôjde k poškodeniu verejnej zelene, je investor
povinný uviesť poškodenú verejnú zeleň do pôvodného stavu. Ak uvedenie do pôvodného stavu
nie je možné, je investor povinný uviesť poškodenú verejnú zeleň do stavu obdobného pred
realizáciou stavby alebo nahradiť Obci takto vzniknutú škodu.
(5)
Výstavbu a rekonštrukciu inžinierskych sietí je nutné projektovať tak, aby
neznemožňovali budovanie verejnej zelene podľa zásad sadovej estetiky. V prípade
výkopových prác realizovaných z dôvodu rekonštrukcie alebo zriadenia nových podzemných
vedení, ktoré nie je možné realizovať bez zásahu do verejnej zelene, je investor povinný vopred
dojednať s Obcou dobu trvania zásahu do verejnej zelene a spôsob uvedenia do pôvodného
stavu po skončení zásahu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁKAZ A OBMEDZENIE OSTATNÝCH ČINNOSTÍ
Článok 8
Zákaz vykonávania ostatných činností na verejných priestranstvách

(1)
Na verejných priestranstvách je zakázané
a) akokoľvek poškodzovať, ohrozovať, znehodnocovať a ničiť verejné priestranstvá
a zariadenia verejných priestranstiev, trvalo alebo prechodne meniť ich stav bez súhlasu Obce
alebo príslušného orgánu,
b) umiestňovať bez povolenia Obce technické zariadenia a pomocné stavebné konštrukcie
(lešenia, výťahy, dočasné ochranné zariadenia a pod.) pri udržiavacích prácach, stavebných
úpravách a zabezpečovacích prácach,
c) svojvoľne vylepovať plagáty, nápismi a kresbami znečisťovať verejné priestranstvá,
zariadenia verejných priestranstiev, steny budov, ploty, brány a výklady priľahlé k verejným
priestranstvám,
d) bez povolenia Obce jazdiť alebo parkovať s motorovými vozidlami na miestach, ktoré svojou
povahou a účelom nie sú na to určené,
e) parkovať s vozidlami na verejných priestranstvách a na chodníkoch spôsobom, ktorý
znemožňuje alebo narúša plynulosť cestnej premávky, alebo obmedzuje prejazd iných vozidiel,
obmedzuje plynulý pohyb chodcov po chodníkoch, bráni údržbe ciest (najmä pluhovaniu
v zimnom období),
f) zriaďovať úplné alebo čiastočné uzávierky dopravných a peších komunikácií bez povolenia
cestného správneho orgánu,
g) obmedzovať vlastníkov a užívateľov nehnuteľností zastavením alebo státím motorového
vozidla na mieste, kde bráni alebo obmedzuje výjazd alebo vjazd vlastníkov a užívateľov
s motorovým vozidlom na ich nehnuteľnosti alebo na nehnuteľnosti v ich užívaní,
h) predávať, podávať a konzumovať alkoholické nápoje; s výnimkou doby konania kultúrnej,
športovej, spoločenskej či inej akcie, na ktorej konanie dala Obec súhlas a pri konaní ktorej
Obec povolila predávať, podávať a konzumovať alkoholické nápoje na presne určenom
a vymedzenom mieste po určitý čas; ako aj s výnimkou predaja, podávania a konzumácie
alkoholických nápojov na presne vymedzenom mieste, ktoré bolo Obcou prenajaté fyzickej
alebo právnickej osobe za účelom poskytovania služieb spojených s predajom, podávaním
alebo konzumáciou alkoholických nápojov, alebo na ktorom samotná Obec takéto služby
poskytuje,
i) zriaďovať alebo umiestňovať bez povolenia Obce zariadenia exteriérového sedenia alebo iný
drobný mobiliár
j) požívať omamné a psychotropné látky,
k) používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku; s výnimkou
používania zábavnej pyrotechniky dospelými osobami v čase od 16,00 hod. dňa 31. 12. do
02,00 hod. 01. 01., a na podujatiach, na ktorých konanie dala Obec súhlas a pri konaní ktorých
Obec povolila používanie zábavnej pyrotechniky dospelými osobami v určitom čase a na
určitom obmedzenom mieste,
l) budiť na verejnom priestranstve verejné pohoršenie najmä hlasným nadávaním, pľuvaním,
krikom, gestikuláciou, prípadne iným vulgárnym spôsobom, ktorý porušuje zaužívané pravidlá
slušného správania sa,
m) stanovať alebo zakladať oheň mimo plôch na to určených,
n) správať sa hlučne a vulgárne, hlučne spievať a vykrikovať, hlasno reprodukovať hudbu či
zvuky podobného druhu; s výnimkou reprodukcie hudby či zvukov podobného druhu počas
konania kultúrnej, športovej, spoločenskej či inej akcie, ktoré organizuje Obec, alebo na
konanie ktorej dala Obec súhlas,
o) spúšťať a prevádzkovať motorové vozidlo neprimerane a neopodstatnene hlučným
spôsobom,
p) propagovať a rozširovať zakázané produkty alebo propagovať a zobrazovať či znázorňovať
sexuálne symboly, nahotu a pornografiu,
r) vypúšťať alebo svojou nečinnosťou umožniť pohyb hospodárskych a spoločenských
zvieratna verejné priestranstvo bez dozoru.
(2)
Na verejných priestranstvách v Obci je zakázané vykonávať činnosti, ktoré sa priečia
účelu, na ktoré je verejné priestranstvo podľa svojho druhu určené, pokiaľ na to nedá Obec
povolenie. Najmä je zakázané na miestnych komunikáciách vykonávať činnosti, ktoré sa

zásadne priečia ich účelu tým, že bránia plynulosti cestnej premávky alebo ohrozujú život
a zdravie chodcov.
(3)
Užívatelia miestnych komunikácii, najmä vodiči motorových vozidiel, sú povinní
používať miestne komunikácie v Obci s ohľadom na to, že tieto v prevažnej miere priamo
susedia s obývanými nehnuteľnosťami a v ich blízkosti je zvýšený pohyb chodcov, najmä detí,
osôb v dôchodkovom veku a cyklistov v rôznom veku. Za tým účelom sú najmä vodiči
motorových vozidiel povinní primerane znížiť rýchlosť motorových vozidiel a prispôsobiť
tomu spôsob jazdy.
(4)
Cintorín je verejným priestranstvom osobitného druhu, ktoré slúži ako miesto pietneho
ticha, pokoja, modlitby a odpočinku. Zabezpečenie zachovania osobitného charakteru tohto
verejného priestranstva je predmetom samostatného všeobecne záväzného nariadenia ktorým
je vydaný prevádzkový poriadok pre pohrebisko cintorín Gánovce a Filice, a ktoré sú povinní
nájomcovia hrobových miest a verejnosť dodržiavať.
(5)
Na verejnom priestranstve je možné vykonávať nakladanie alebo vykladanie tovaru,
nákladu či iného materiálu (ako napr. uhlia, dreva, stavebného materiálu) len po nevyhnutne
potrebnú dobu. Musí byť pritom zabezpečená bezpečnosť chodcov a okoloidúcich motorových
vozidiel. Po vykonaní tejto činnosti je nevyhnutné uviesť verejné priestranstvo do pôvodného
stavu, vrátane zabezpečenia jeho čistoty.
Článok 9
Zákaz a obmedzenie niektorých činností vykonávaných zodpovednými osobami na
nehnuteľnostiach
(1)
Zodpovedná osoba môže na nehnuteľnostiach uskutočňovať chov hospodárskych
a spoločenských zvierat len v rozsahu, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval
vlastníka alebo užívateľa priamo či nepriamo susediacich nehnuteľností, či iných obyvateľov
Obce, a to najmä hlukom, pachom či vnikaním týchto zvierat na tieto susediace nehnuteľnosti
a verejné priestranstvo.
(2)
Zodpovedná osoba je povinná zabezpečiť, aby sa na nehnuteľnosti nevykonávali
činnosti, ktoré by nad mieru primeranú pomerom obťažovali vlastníkov priamo či nepriamo
susediacich pozemkov, a ktoré spočívajú najmä v hlučnom a vulgárnom správaní, v hlučnom
spievaní a vykrikovaní, v hlučnej reprodukcii hudby či iných zvukových prejavov podobného
druhu, alebo v spúšťaní a prevádzke motorových vozidiel neprimeraným a neopodstatneným
spôsobom. Za hlučné správanie sa nepovažujú primerané a prirodzené zvukové prejavy pri
detskej hre, ktoré nepresahujú všeobecne akceptovateľné hranice.
(3)
Zodpovedná osoba je povinná zabezpečiť, aby sa na nehnuteľnosti nevykonávali
činnosti, ktoré predstavujú požiarne, hygienické alebo iné riziko vzniku akejkoľvek škody pre
vlastníkov priamo či nepriamo susediacich nehnuteľností alebo pre ich majetok.
(4)
Zodpovedná osoba je povinná zabezpečiť, aby sa na nehnuteľnosti nevykonávali
činnosti spočívajúce v používaní výbušnín, pyrotechnických predmetov a zábavnej
pyrotechniky; s výnimkou používania zábavnej pyrotechniky dospelými osobami v čase od
16,00 hod. dňa 31. 12. do 02,00 hod. dňa 01. 01. a to spôsobom, ktorý neohrozí život, zdravie
a majetok iných osôb.
(5)
V nedele v čase od 12,00 hod. do 22,00 hod., ako aj v dňoch 24. 12., 25. 12., a 01. 01.,
, ako aj každý deň v čase nočného kľudu od 22,00 hod. do 06,00 hod., je zodpovedná osoba
povinná zabezpečiť, aby sa na nehnuteľnosti nevykonávali činnosti, ktoré by rušili v Obci pokoj
a kľud a obťažovali ostatných obyvateľov Obce
a) nadmerným hlukom, neprimeranými hlasnými a vizuálnymi prejavmi audiovizuálnej,
počítačovej techniky, elektrotechnických výrobkov a pomôcok, hudobných a reprodukčných
zariadení slúžiacich na vytváranie a výrobu zvuku a zvukových efektov,
b) vykonávaním rôznych pracovných činností, ktoré spôsobujú nadmerný hluk, svetelné efekty
a vibrácie (napr. kosenie motorickými kosačkami, vŕtanie, zbíjanie či používanie iných
hlučných pracovných pomôcok).
(6)
Ustanovenie predchádzajúceho odseku písm. b) sa nevzťahuje na výkon činností
v nevyhnutne potrebnej dobe, ktoré je potrebné vykonať bezodkladne z dôvodu ochrany života,

zdravia či majetku fyzických a právnických osôb, osobitne obyvateľov Obce a vlastníkov
nehnuteľností v Obci.
(7)
V čase konania pohrebných obradov v obci je zodpovedná osoba povinná zabezpečiť,
aby sa na nehnuteľnosti nevykonávali činnosti, ktoré by mohli narušiť dôstojný priebeh a pietnu
atmosféru pohrebných obradov konaných v kostoloch alebo na cintorínoch v Obci, alebo ktoré
by mohli narušiť dôstojný priebeh a pietnu atmosféru smútočného sprievodu, ktorý je súčasťou
pohrebných obradov počas presunu smútočného zhromaždenia z kostolov na cintoríny v Obci.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 10
Zodpovednosť a sankcie
(1)
Porušenie ustanovení Nariadenia bude posudzované v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti poriadku v správe alebo ako
porušenie všeobecne záväzného nariadenia a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
(2)
V prípade, ak osoba alebo zodpovedná osoba poruší niektoré z ustanovení Nariadenia,
je Obec za účelom zjednania nápravy a zabezpečenia dodržiavania Nariadenia oprávnená osobu
alebo zodpovednú osobu písomne upozorniť na porušenie Nariadenia a na povinnosť jeho
dodržiavania. Ďalej bude Obec postupovať v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
(3)
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním Nariadenia vykonávajú:
a) starosta Obce,
b) poslanci Obce,
c) zamestnanci Obce poverení starostom Obce.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
(1)
Návrh tohto Nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
(2)
Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce na riadnom zasadnutí dňa
14. 12. 2019 ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019.
(3)
Nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2020.

Mgr. Michal Materný
starosta
Vyhlásené vyvesením: 16. 12. 2019
Zvesené: 02. 01. 2020

