Všeobecné záväzné nariadenie
č. 5 /2012
o čistote a poriadku v obce
BRUNOVCE
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, ochrana verejnej zelene pred
ničením a poškodzovaním, udržiavanie čistoty vodných tokov, likvidácia domového odpadu,
dodržiavanie pravidiel chovu a držanie domácich a úžitkových zvierat na podnikateľov, zariadení
a inštitúcií pôsobiacich v územnom obvode obce. Ich povinnosťou je dbať o zachovanie čistoty v obci
tak, aby sa zlepšoval vzhľad obce a aby nedochádzalo k negatívnym účinkom na životné prostredie.
Preto obecné zastupiteľstvo obce Brunovce v y d á v a v súlade s ustanovením § 6 zák. č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení toto v š e o b e c n o – z á v ä z n é n a r i a d e n i e, podľa ktorého v rámci svojej
právomoci a v súlade s platnými predpismi usmerňuje vytváranie a zabezpečenie zdravého životného
prostredia na území obce.

ČASŤ I
§1
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
1. Za verejné priestranstvo sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia
verejnému užívaniu, zodpovedajúce ich určeniu. Sú to predovšetkým miestne komunikácie
(ulice, chodníky, cesty a pod.), verejné sochy, kultúrne pamiatky, parky, cintorín, čakárne –
zastávky hromadnej dopravy.
2. V záujme zdravého životného prostredia sa v obci zakazuje znečisťovanie verejných
priestranstiev, najmä:
a) odhadzovať smeti, popol, obaly, iné odpadky mimo nádob k tomuto účelu určených,
prípadne iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvá
b) umývať motorové vozidlá každého druhu na verejných priestranstvách a znečisťovať ich
odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími tekutinami
c) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja
d) vyberať zo smetných odpadových nádob rôzny priemyselný a iný odpad
e) vylievať znečistené úžitkové vody do uličných kanalizačných otvorov
f) nechať psov resp. iné zvieratá a drobnú hydinu voľne pobehovať a znečisťovať verejné
priestranstvá
g) poškodzovať kvetinové záhony, trávniky a živé ploty, stromy na verejných priestranstvách

3. Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom je povinný
vlastník (užívateľ) upravovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na verejné
priestranstvá.
4. Majitelia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní konáre stromov, kríkov vyčnievajúcich na
chodníky, ulice (priekopy) obstrihovať až do výšky 2,5 m a konáre prípadne vetvy
prerastajúce cez ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nerušili cestnú premávku.
5. Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené riadnymi odkvapovými
rínami, aby dažďová voda nestekala zo striech priamo na chodníky a chodcov.

§2
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1. Používanie verejného priestranstva nad obvyklú mieru alebo k iným účelom, na ktoré je
určené, je možné len na základe povolenia starostu obce. Povolenie k zvláštnemu
užívaniu verejného priestranstva bude vydané len v odôvodnených prípadoch
a vyrubením dane, ktorého výška je stanovená všeobecne záväzným nariadením obce
o miestnych daniach a miestnom poplatku KO a DSO.
2. K uskutočňovaniu výkopových zemných prác na miestnych komunikáciách je potrebné
rozkopávkové povolenie Obce. Toto povolenie upraví termín začatia a skončenia
výkopových prác a ich uvedenie do pôvodného stavu.
3. Každý komu bolo povolené zvláštne užívanie verejného priestranstva napr. k skladovaniu
stavebného materiálu, k výkopovým prácam, k umiestneniu kioskov, predajných pultov
a stánkov je povinný:
a) používať verejné priestranstvo tak, aby čo najmenej bolo odnímané svojmu účelu
b) zabrániť poškodzovaniu verejného priestranstva, verejnej zelene
a verejnoprospešných zariadení
c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným šachtám, uzáverom vody a plynu a iným
obdobným zariadeniam
d) po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva uviesť toto priestranstvo do
pôvodného stavu, predovšetkým miesto po výkope ryhy pre kanalizačnú, vodovodnú
alebo plynovú prípojku
e) prevádzkovatelia stánkového predaja, ak dochádza k znečisťovaniu okolia, sú povinní
zaistiť poriadok a čistotu okolia. Sú ďalej povinní zabezpečiť dostatočné množstvo
nádob na odpadky, zabezpečovať ich pravidelné vyprázdňovanie. V prípade prenosu
tejto povinnosti zmluvou na inú organizáciu alebo osobu sa prevádzkovateľ
nezbavuje sám zodpovednosti za nedržanie čistoty v okolí ambulantného predaja.

§3
Odstraňovanie závad a čistenie pozemných komunikácií
Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa pod pojmom pozemné komunikácie rozumie
štátna cesta, miestne komunikácie a účelové komunikácie. Rozsah povinností na území obce je
upravený v súlade s ustanovením ods. 3 § 9 Zákona NRSR č. 193/1997 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestného zákona) v znení neskorších predpisov.
1. Závady v zjazdnosti cesty a miestnych komunikácií sú povinní odstraňovať ich správcovia.
2. Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných
úsekoch cesty cez obec, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených
výhradne pre chodcov je povinný odstraňovať správca miestnych komunikácií t.j. obec.
Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktoré sa nachádza v zastavanom
území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať
vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením,
poľadovicou alebo snehom.
3. Na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípadne schodnosti možno používať chemické
posypové materiály v súlade s osobitnými predpismi a len tam, kde je to nevyhnutne
potrebné.
4. Pri znečistení cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré 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 tak nestane, je povinný uhradiť správcovi
komunikácie – obci náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do
pôvodného stavu.
5. Pri poškodení cesty alebo miestnej komunikácie, ktorá spôsobí alebo môže spôsobiť závadu
v zjazdnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi komunikácie – obci,
náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu
pokiaľ sa nedohodne s obcou, že poškodenie odstráni sám.
6. Správca štátnej cesty alebo obec môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi
nehnuteľnosti, aby v cestnom ochrannom pásme (od cesty alebo miestnej komunikácie 15 až
25 m od osi vozovky) odstránil alebo upravil stavbu alebo iné zariadenie stromy, kry alebo iné
porasty, prípadne, aby upravil povrch pôdy. Výšku náhrady určí príslušný cestný správny
orgán.
O označení miest sa zabezpečuje náležitým spôsobom oboznámiť občanov obecným úradom.
Ak obecný úrad neurčí tieto miesta verejných skládok, je povinný zabezpečiť spôsob
likvidácie domového odpadu, ktoré sa pre svoju veľkosť resp. technické určenie nemôže
deponovať v zberných nádobách a to za úplatu.

§4
Čistenie chodníkov
1. Za chodník sa podľa tohto nariadenia považuje cesta pre chodcov v šírke 1,5 m prichádzajúcej
k nehnuteľnosti a nerozhoduje občiansko-právny charakter pozemku pre takto vymedzený
pojem.
2. Čistiť chodník súvisle k zastavanej časti ulice je povinný vlastník prípadne užívateľ, či správca
priľahlej nehnuteľnosti. Chodník hraničí s nehnuteľnosťou aj vtedy, ak je medzi ňou
a chodníkom pruh pozemku slúžiaci inému účelu.
3. Čistenie chodníka sa rozumie zametanie, kropenie, odstraňovanie blata, odpadkov a iných
nečistôt, odpratávanie snehu, posyp chodníkov pri snehu a poľadovici.
4. Nesplnenie povinnosti posypu chodníku pri poľadovici zakladá pri eventuálnom úraze okrem
priestupkovej zodpovednosti aj občiansko-právnu zodpovednosť majiteľa (užívateľa)
nehnuteľnosti za spôsobenú škodu.

§5
Udržiavanie čistoty vodných tokov
1. Zakazuje sa do koryta vodného toku rieky Váh a Biskupického kanála vhadzovať odpad,
uhynuté zvieratá, smeti alebo ich ukladať na brehoch alebo iných miestach, z ktorých by
mohli byť splavené.
2. Vypúšťať do vodného toku znečistený odpad zo žúmp obytných domov, zvyšky olejov a iných
látok sa zakazuje.
3. Zakazuje sa vypúšťať drobnú hydinu na vodný tok.
4. Zakazuje sa skladovať organické a umelé hnojivá v blízkosti vodného toku.
5. Zakazuje sa umývať dopravné prostriedky v blízkosti vodných tokov ako aj vykonávať údržbu
alebo opravy motorových prostriedkov v blízkosti vodného toku.
6. Zakazuje sa umiestňovať v koryte vodného toku mechanické zábrany (hate) alebo vo väčšom
rozsahu používať povrchovú vodu bez zvláštneho povolenia.

§6
Likvidácia domového odpadu
1. Za domový odpad sa považuje najmä: smeti, popol, škvára, črepy, pevné a kuchynské
odpadky, rôzne vyradené predmety a hmoty, ktoré sa vyskytujú pri obvyklom hospodárení
v domácnosti.
2. Odvoz domových odpadkov je zabezpečovaný obcou.
3. Majiteľ (užívateľ) objektu je povinný objednať potrebný počet zberných nádob, na
domácnosť najmenej jednu (viď VZN č. 3/2011).
4. Pri umiestnení zberných nádob majiteľ (užívateľ) dbá najmä na to, aby:
a) nebol rušený vzhľad okolia
b) neboli umiestnené zberné nádoby priamo pod oknami budov
5. Do zberných nádob je dovolené ukladať hmoty a odpadky, ktoré patria do domových
odpadkov. Nie je dovolené do zberných nádob sypať horúci popol alebo škváru, ukladať
odpadky mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na iné účely.
6. Na území obce je zakázané skladovať odpadky a materiály zo stavebných demolácií mimo
označené miesta, ktoré určí obecné zastupiteľstvo v súlade s programom odpadového
hospodárstva obce.

O označení týchto miest sa zabezpečuje náležitým spôsobom oboznámiť občanov obecným
úradom. Ak obecný úrad neurčí tieto miesta verejných skládok, je povinný zabezpečiť spôsob
likvidácie domového odpadu, ktoré sa pre svoju veľkosť resp. technické určenie nemôže deponovať
v zberných nádobách a to za úplatu.

§7
Organizácie separovaného zberu
Vykonáva sa v obci v súlade so všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom.

§8
Zákaz fajčenia

Na území obce je zakázané fajčiť:
a) v prostriedkoch pravidelnej osobnej autobusovej dopravy, v prístreškoch na zástavkách
SAD a vo vzdialenosti 4 m od vymedzenej plochy nástupišťa
b) v celom areáli MŠ a v priestore detského ihriska
c) v kultúrnom dome a uzavretých športových zariadeniach (telocvični)
d) vo verejne prístupných priestoroch obecného úradu, obchodov
e) na cintoríne

ČASŤ II
Ochrana drevín
§9
Výrub dreviny
Na základe písomnej žiadosti vydáva súhlas na výrub dreviny starosta obce, najmä pri poškodení
a výskyte nákazy dreviny chorobami.

ČASŤ III
§ 10
Kontrola dodržiavania nariadenia a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú orgány obce (starosta, obecné
zastupiteľstvo), resp. iné fyzické osoby na základe písomného poverenia obecného
zastupiteľstva.
2) Je čestnou občianskou povinnosťou každého obyvateľa upozorniť na porušenie ustanovení
tohto nariadenia, ak sa toho dopustí.
3) Za nedodržiavanie povinností resp. porušenie zákazov stanovených v tomto nariadení sú
zodpovedné osoby postihované podľa § 48 Zák. č. 372/90 Zb. v znení neskorších predpisov
pokutou .

ČASŤ IV
§ 11
Záverečné ustanovenie
1) Toto nariadenie bolo schválené OZ ................................ uznesením číslo ............. v súlade
s ustanovením § 6 odst. 1 Zákona č. 369/90 Zb. a je záväzné pre všetky fyzické osoby
a organizácie na území obce Brunovce.
2) Akékoľvek výnimky, zmeny a dodatky tohto nariadenia môže schváliť len obecné
zastupiteľstvo.
3) Toto nariadenia nadobúda účinnosť dňom ..........................
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