VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
č. 9 / 2015
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce
Granč - Petrovce

OBEC GRANČ - PETROVCE

GRANČ - PETROVCE
12. december 2015

Obecné zastupiteľstvo v Granč - Petrovciach v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, písm. g,
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v plnom znení sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení Obce Granč - Petrovce v súlade s § 6, ods. 1, zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v plnom znení, zákonom č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách
v plnom znení , zákonom č. 543/2001 Z. z.. o ochrane prírody a krajiny v plnom znení ,
zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v plnom znení, zákonom č. 223 / 2001 Z. z.
o odpadoch v plnom znení a zákonom č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v plnom
znení vydáva pre katastrálne územie Obce Granč - Petrovce toto:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015
O dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Granč - Petrovce

§1
Všeobecné ustanovenia
1. Nariadenie upravuje povinnosti vlastníkov , správcov a užívateľov pozemkov, verejných
priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov, ako aj obyvateľov a návštevníkov Obce
Granč - Petrovce s cieľom zabrániť narušovaniu vzhľadu a prostredia obce
a znečisťovania verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sa rozumejú ulice, cesty, chodníky,
parkoviská, brehy potokov, mosty, priechody, schody, parky, les a trhoviská.

§2
Zodpovednosť za čistotu a poriadok
1. Vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov zodpovedajú za čistotu a poriadok verejných
priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov na území mesta bez ohľadu na to, akým
spôsobom k znečisteniu došlo a sú povinní bezodkladne znečistenie alebo neporiadok
odstrániť – ich práva a nároky voči znečisťovateľom ostávajú zachované.
2. Majiteľ, správca a užívateľ budovy môže dodržiavanie čistoty a poriadku na fasáde
budovy, na chodníku a priľahlom priestore zmluvne preniesť aj na inú právnickú či
fyzickú osobu. V tomto prípade sa môže vymáhať plnenie povinností podľa tohto
nariadenia aj od týchto osôb.
3. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných podobných prácach zodpovedá
právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce.
4. Obyvateľ a návštevník obce zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje znečistenie alebo
neporiadok.
§3
Dodržiavanie čistoty a poriadku na pozemkoch a nehnuteľnostiach
1. Dvory a záhrady hraničiace s verejným priestranstvom musia byť upravované a
udržiavané tak, aby nečistota z nich nebola zanášaná prípadne splavovaná dažďom na
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verejné priestranstvo, a aby chodcom neprekážali konáre zo stromov a kríkov pri
používaní verejného priestranstva.
Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarúšali
vzhľad obce a neohrozovali bezpečnosť občanov.
Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, kioskov, pojazdných predajní a podobných predajní
a zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok v okolí týchto zariadení, a to najmä
umiestnením dostatočného počtu nádob na odpadky, upozornením zákazníkov na
odhadzovanie odpadkov do nich a pravidelným vyprázdňovaním smetných nádob.
Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností a oplotených pozemkov sú povinní
vytvoriť podmienky pre riadny odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu, vrátane separovaného odpadu.
Zakazuje sa voľne spaľovať akýkoľvek odpad vrátane odpadu z poľnohospodárskej
a záhradkárskej činnosti v záhradkárskych osadách, na pozemkoch rodinných domov a na
ostatných pozemkoch všetkých druhov v intraviláne a mimo intravilánu obce.
§4
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách

1. V záujme ochrany životného prostredia a v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia
občanov sú právnické a fyzické osoby povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných
priestranstvách. Na týchto priestranstvách sa zakazuje:
a) odhadzovať rôzne predmety /papier, fľaše, plechovky, ohorky cigariet a pod./,
b) skladovať smeti a odpadky, spaľovať ich,
c) skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia resp. nad rámec povolenia,
d) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
e) vylievať odpadové vody a znečistené úžitkové vody,
f) vysýpať zvyšky a odpadky z jedál, ovocia a zeleniny,
g) umiestňovať bez povolenia technické zariadenia a pomocné stavebné konštrukcie
/lešenia, výťahy, dočasné ochranné zariadenia a pod./ pri udržiavacích
a stavebných prácach,
h) zriaďovať úplné alebo čiastočné uzávierky dopravných a peších komunikácii bez
povolenia cestného správneho orgánu,
i) zriaďovať bez súhlasu stavebného úradu pred objektmi občianskej vybavenosti
miesta vybavené stolmi, stoličkami a pod.,
j) svojvoľným vylepovaním plagátov, nápismi a kresbami znečisťovať
verejnoprospešné zariadenia, steny vo verejne prístupných miestnostiach a na
objektoch občianskeho vybavenia, ploty, brány a výklady priľahlé k verejným
priestranstvám.
Vodičom /majiteľom/ motorových vozidiel sa zakazuje:
a) vchádzať na vozovku verejnej pozemnej komunikácie s neočistenými vozidlami, ktoré
by mohli spôsobiť závadu v zjazdnosti /schodnosti/, z miesta ležiaceho mimo
komunikáciu,
b) na verejných priestranstvách a v blízkosti vodných tokov a zdrojov pitnej vody
umývať a čistiť vozidlá každého druhu,
c) vylievať alebo vypúšťať olej a pohonné hmoty alebo odhadzovať obaly v ktorých boli
tieto hmoty uskladnené mimo vyhradené miesta.
2. Pri nakladaní alebo vykladaní tovaru prevádzkovateľ vozidla nesmie ohroziť bezpečnosť
ostatných užívateľov verejného priestranstva, najmä chodcov. Po dobu vykladania alebo
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nakladania tovaru sa zakazuje ponechať motor vozidla v chode, pokiaľ to nevyžaduje
bezpečnosť manipulácie /hydraulické ramená, plošiny, a pod/. Nakladanie a vykladanie
tovaru na verejnom priestranstve je povolené len vtedy, ak to nie je možné urobiť mimo
verejné priestranstvo.
Obaly z dovezeného tovaru musia byť ihneď po vyložení odpratané z verejného
priestranstva. Recyklovateľné obaly sa musia uložiť do smetných nádob určených
na separovaný zber.
Skladovanie tovaru, prípadne stavebného materiálu na verejnom priestranstve sa musí
vykonávať tak, aby nedošlo k znečisťovaniu okolia /napr. vplyvom počasia/ a nedošlo
k zanášaniu verejnej kanalizácie. V prípade, že dôjde k znečisťovaniu verejného
priestranstva resp. komunikácie, je povinný ten, kto spôsobil znečistenie bez prieťahov
uviesť priestor do pôvodného stavu. Ak tomu bránia objektívne príčiny, požiada
o odstránenie správcu komunikácie a uhradí náklady spojené s odstránením znečistenia.
Veľkorozmerný odpad určený na odvoz je možné vyniesť na verejné priestranstvá len po
pristavení na to určeného kontajnera alebo vozidla.
Organizácie, ktoré zabezpečujú čistotu na verejných priestranstvách sú povinné
zabezpečiť určený počet nádob a košov na odpadky a tieto pravidelne vyprázdňovať
podľa schváleného harmonogramu.
Verejné priestranstvá vrátane miestnych komunikácii sa musia pravidelne čistiť podľa
schváleného harmonogramu čistenia vypracovaného organizáciu zabezpečujúcou čistotu
verejného priestranstva.
Usporiadanie zhromaždení /sprievodov, manifestácii/ a kultúrnych a spoločenských akcií
podlieha oznamovacej povinnosti . Zvolávateľ zhromaždenia, ktorého miestom konania je
verejné priestranstvo, je povinný na svoje náklady zabezpečiť očistenie priestoru ihneď po
skončení zhromaždenia.

§5
Čistenie a závady v schodnosti miestnych komunikácii a chodníkov
1. Čistenie je činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch odstraňujú nežiaduce
nečistoty zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnosti, hygieny a estetiky.
Čistením sa rozumie povinnosť polievať, zametať, odstraňovať burinu, blato, sneh
a pod. Polievať sa nesmie pri nízkych teplotách ak hrozí nebezpečenstvo námrazy.
2. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá 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, a to v celej
šírke od predmetnej nehnuteľnosti, a tam kde nie je chodník, v šírke 3 metrov.
3. Čistenie sa vykonáva tak, aby chodci a obyvatelia domov boli čo najmenej
obťažovaní.
4. Zimná údržba sa vykonáva v súlade so schváleným operačným plánom zimnej údržby
miestnych komunikácii Obce Granč - Petrovce za príslušné obdobie .
5. V zimnom období osoby povinné podľa čl. 5 odst. 2 musia čistiť chodníky od snehu
podľa potreby aj viackrát denne. Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to,
aby neboli zatarasené prechody cez jazdnú dráhu alebo príchody a vjazdy do budov,
plochy na manipuláciu s tovarom, odvoz domového odpadu a pod.
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§6
Zvláštne užívanie verejných priestranstiev
1. Stavebný a iný materiál nevyhnutný na vykonávanie stavebných úprav /rekonštrukcie,
adaptácie a modernizácie stavieb/, nevyhnutných úprav z dôvodov hygienických ,
bezpečnostných a pod./ a zabezpečovacích prác môže byť uložený na verejnom
priestranstve len na mieste a za podmienok určených v povolení príslušného stavebného
úradu, t.j. obvode stavebného pozemku, prípadne staveniska.
2. Zriadenie skládky stavebných materiálov na verejnom priestranstve mimo stavebný
pozemok /stavenisko/ je možné len na základe povolenia stavebného úradu. Za takéto
používania verejného priestranstva sa vyrúbi miestny poplatok.

§7
Ochrana pred hlukom a vibráciami
1. Pre účely tohto VZN sa čas nočného pokoja stanovuje od 22, 00 hod. do 6, 00 hod.
2. V obytných zónach, ktoré sú ustanovené v územnom pláne obce, sa v čase nočného
pokoja zakazuje rušenie nočného pokoja a produkcia hudby na verejnom priestranstve,
ako aj v zariadeniach občianskej vybavenosti, pokiaľ je táto hudba prekračuje prípustné
hladiny hluku v dopade na obytné prostredie. Výnimku môže udeliť obec, na základe
žiadosti organizovania kultúrneho podujatia.

§8
Dreviny verejnej zelene
Vysadiť akúkoľvek drevinu na verejnom priestranstve je možné len na základe súhlasu
Obecného úradu v Granč- Petrovciach.
§9
Sankcie
Pri porušení tohto všeobecne záväzného nariadenia bude obec postupovať v súlade
s príslušnými právnymi normami, a to :
- Zákonom č. 372 / 1990 Zb. o priestupkoch v plnom znení,
- Zákonom č. 135 / 1961 Zb. o pozemných komunikáciách v plnom znení,
- Zákonom č. 543 / 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v plnom znení,
- Zákonom č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v plnom znení,
- Zákonom č. 223 / 2001 Z. z. o odpadoch v plnom znení,
- Zákonom č. 478 / 2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v plnom znení a
- Zákonom č. 272 / 1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v plnom znení.
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§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 bolo zverejnené na úradnej tabuli
od 14.12.2015 do 31.12.2015.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Granči -Petrovciach dňa 12. 12. 2015.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 2015 nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN č.11/2007.

Mgr. Peter Pitoňák v.r.
starosta obce
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