
Všeobecne záväzné nariadenie obce VITANOVÁ . 6/2009
ktorým sa upravuje istenie, údržba verejných priestranstiev

 a ochrana verejného poriadku na území obce

Obecné zastupite stvo vo Vitanovej pod a § 6 odst. 1 zákona . 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení sa na svojom zasadnutí d a 12.12.2008 uznieslo vyda  toto všeobecne
záväzné nariadenie:

as  I.
VŠEOBECNÉ  USTANOVENIE

Predmet úpravy
§ 1

1) Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vz ahov, práv a povinností obce,
obyvate ov obce, podnikov a organizácií pôsobiacich v obci.

2) elom tohto nariadenia je zabezpe  ochranu celospolo enských záujmov, práv
a oprávnených záujmov ob anov, organizácií, podnikov a ostatných právnických osôb
pôsobiacich v obci, zabezpe enie verejného poriadku a istoty v obci.

Rozsah pôsobnosti
§ 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vz ahuje:

a) na celé územie obce,
b) na všetky fyzické osoby bývajúce v obci, podniky, organizácie a právnické osoby, ktoré

majú sídlo v obci resp. majú v obci umiestnenú prevádzku, rodinný dom a pod., aj ke
sídlia resp. sú prihlásení k trvalému pobytu v inej obci i meste,

c) na ob anov vykonávajúcich podnikate skú innos  v obci,
d) na všetky právnické a fyzické osoby zdržiavajúce sa v obci, alebo prechádzajúce obcou,

bez oh adu na ich štátnu príslušnos  a sídlo organizácie s ktorou sú v pracovnom pomere,
alebo sú jej lenom.

Vymedzenie pojmov
§ 3

1) istenie, údržba a úprava sa týka: miestnych komunikácií, potokov, cintorínov
a ostatných verejných priestranstiev v obci, areálov podnikov, organizácií a ostatných
právnických osôb, pôsobiacich na území obce.

2) Ochrana sa týka: životného prostredia, verejných priestranstiev a verejnoprospešných
zariadení, spolužitia ob anov.

3) Verejné priestranstvo v zmysle tohto nariadenia tvoria: všetky miesta, ktoré slúžia
verejnému užívaniu zodpovedajúce ich ur eniu v územnom obvode obce. Sú to najmä:
miestne komunikácie (ulice, cesty), mosty, priestranstvá, nábrežia potokov, parky, zele ,

elové plochy pre športovanie, okolie podnikov, organizácií, rodinných domov,
priestranstvá ob ianskej vybavenosti, parkoviská, vodojemy a pod.



as  II.
PRÁVA  A  POVINNOSTI

Práva a povinnosti obce
§ 4

1) Obec vykonáva údržbu, úpravu a istenie verejných priestranstiev, potokov, miestnych
komunikácií, verejnej zelene, parkov a alších verejnoprospešných zariadení, ktorých
údržba a istenie nevyplýva z alších ustanovení tohto nariadenia pre ob anov a alšie
subjekty.

2) Zabezpe uje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu, výsadbu stromov,
okrasných kríkov), správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia.

3) Zabezpe uje dostato ný po et odpadových nádob, ich rozmiestnenie a pravidelnú údržbu,
s výnimkou KUKA nádob, ktoré sú vo vlastníctve ob anov a slúžia na zhromaž ovanie
odpadu z domácností a ktoré si vo výške stanovenej všeobecne záväzným nariadením
obce o komunálnom odpade musia hradi  ob ania.

4) Zabezpe uje zimnú údržbu miestnych komunikácií (pluhovaním, zhr ovaním snehu
a jeho odpratávaním), ak vrstva erstvo napadnutého snehu na vozovke presiahne výšku
10 cm.

5) Ak dôjde k zne isteniu, poškodeniu miestnych komunikácií, verejnoprospešných
zariadení a priestranstiev, je obec povinná zabezpe  likvidáciu závadného stavu.

6) Pri zistení páchate a je obec povinná vy ísli  výšku nákladov na likvida né práce a tieto
da  k úhrade osobe, resp. organizácii, ktorá to zavinila, resp. uloži  mu povinnos
odstránenia poškodenia do ur itého termínu.

§ 5

Obec má právo dožadova  sa splnenia povinností pod a § 7 – 10 pod a rozsahu
pôsobnosti tohto nariadenia.

Práva a povinnosti ob anov a organizácií
§ 6

Obyvatelia obce a organizácie majú právo dožadova  sa plnenia povinností obce
uvedených v § 4 tohto nariadenia.

§ 7

Ob ania a organizácie sú povinní používa  miestne komunikácie, verejné priestranstvá
a verejnoprospešné zariadenia tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu a zne is ovaniu.
V prípade ich poškodenia a zne istenia sú povinní uvies  veci do pôvodného stavu, alebo
škodu uhradi . V osobitných prípadoch využitia verejného priestranstva sa platí poplatok za
užívanie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Vitanová o miestnych poplatkoch.

§ 8

Ob ania a organizácie sú povinní pravidelne isti  a udržiava  potoky, priekopy okolo
ciest a verejné priestranstvá pred svojimi rodinnými domami a objektmi v poriadku, podie
sa na ochrane a zve ovaní životného prostredia v obci, napomáha  pri udržiavaní verejného
poriadku v obci.



§ 9

Organizácie sú povinné vybudova  si vlastné skládky odpadov tak, aby tieto
vyhovovali zákonným normám, resp. svoje odpady odváža  na riadenú skládku v súlade so
všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s komunálnym odpadom.

§ 10

Každý obyvate  obce je povinný hlási  obecnému úradu porušenie tohto nariadenia
inou osobou, alebo organizáciou.

as  III.
OCHRANA  VECÍ  VEREJNÉHO  PORIADKU

Ochrana životného prostredia
§ 11

V záujme ochrany verejného poriadku, bezpe nosti osôb a dodržiavania hygienických
predpisov s a   z a k a z u j e:

a) akéko vek zne is ovanie verejných priestranstiev,
b) zne is ovanie vodných tokov tekutým a pevným domovým a iným odpadom,
c) umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách a pri miestnom potoku a jeho

prítokoch,
d) skladovanie paliva (drevo, uhlie, kal) a iného materiálu na verejnom priestranstve.

V odôvodnených prípadoch na základe žiadosti povolí skládku materiálu obecný úrad na
dobu ur itú, za poplatok pod a príslušných právnych predpisov, resp. nariadenia obce,

e) vysýpanie tuhého domového odpadu a iných odpadov mimo odpadových nádob
a ur ených skládok,

f) poškodzovanie, ni enie stromov, okrasných kríkov, kvetov a ostatnej verejnej zelene,
g) prechod cez parky, trávniky a verejnú zele ,
h) lepenie plagátov mimo tabú  ur ených na tento ú el,
i) vypúš anie odpadových vôd, fekálií a mo ovky do vodných tokov, priekop a na verejné

priestranstvá,
j) v obci sa zakazuje jazda vozidlami, ktoré nad prípustnú normu zne is ujú ovzdušie

výfukovými plynmi, hlukom, sú zne istené, spôsobujú nadmernú prašnos , alebo z nich
uniká olej,

k) vykurovanie rodinných domov, a objektov palivami, ktoré spôsobujú zvýšený únik oxidov
síry, dusíkatých látok a iných zdraviu škodlivých látok.

§ 12

P r i k a z u j e   s a:

a) vlastníkom a užívate om rodinných domov, výrobných a prevádzkových objektov,
udržiava istotu okolia, ktoré hrani í s verejným priestranstvom,

b) uli né prie elia rodinných domov, a iných objektov musia by isté, zbavené nevhodných
nápisov a kresieb,

c) reklamy, firemné tabule, rolety musia by isté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby
neprekážali chodcom a bezpe nosti cestnej premávky.



Ochrana spolužitia ob anov
§ 13

V záujme dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov, rešpektovania práv
spoluob anov a riadneho ob ianskeho spolunažívania v obci, je každý ob an povinný:

a) dodržiava  pravidlá slušnosti a ob ianskeho spolužitia, zachováva  no ný k ud od 22.00
hodiny do 6.00 hodiny,

b) ochra ova  majetok obce, verejnoprospešné zariadenia, bezpe nostné ochranné
a informa né zariadenia a zna ky, signálne zariadenia,

c) uposlúchnu  výzvu verejného inite a pri výkone jeho právomoci, príkazy, pokyny
a výzvy orgánov obce, poriadkovej služby policajného zboru, rešpektova  príkazové
a zákazové zna ky,

d) rešpektova  zákaz ob ažovania spoluob anov hlukom, prachom, popol ekom, dymom,
plynmi, pachmi, tekutými a pevnými odpadmi a tienením nad nevyhnutnú mieru.

Chov domáceho zvieratstva
§ 14

Tieto ustanovenia sa vz ahujú na chov nasledovných druhov zvierat:

a) úžitkové: kone, hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy,
b) drobné: hydina (sliepka, hus, ka ka . . .) a zajace,
c) psy a ma ky,
d) kožušinové zvieratá,
e) ely.

Chov týchto zvierat je možný pre vlastnú potrebu i na podnikate ské ú ely len pri
dodržaní zdravotných, veterinárnych a stavebných predpisov a len ak sa zachovajú
obmedzenia a povinnosti uvedené v nasledujúcich ustanoveniach tohto všeobecne záväzného
nariadenia.

§ 15

Povinnosti majite ov zvierat:

1) Situovanie chovného objektu nesmie naruši  estetický vzh ad obytného domu z ulice.
2) Majitelia zvierat sú povinní zachova  medzi objektmi, v ktorých sú zvieratá umiestnené

(mašta , chliev, kurín)  a  medzi  uli nou  iarou  najmenej  10 m  a  od obytných objektov
10 m.

3) Majitelia zvierat sú povinní postara  sa o to, aby chovné objekty boli ahko
dezinfikovate né. Priestory na zhromaž ovanie mo ovky, hnoja a pod. musia by
upravené tak, aby nemohlo dochádza  k zne is ovaniu životného prostredia v obci
a k nadmernému ob ažovaniu spoluob anov zápachom. Vyvážanie hnoja a mo ovky musí
by  vykonávané minimálne 2 krát do roka. Zvieratá musia by  udržiavané v istote.
V prípade úhynu zviera a majite  naloží s uhynutým zviera om pod a pokynov štátneho
veterinára.

4) Na držanie zvierat je potrebný súhlas vlastníkov všetkých susedných nehnute ností.



5) Majite  zvierat je povinný podozrenie z nebezpe nej nákazy alebo uhynutie chovaného
zviera a ihne  oznámi  štátnemu veterinárovi a obecnému úradu a okamžite vykona
nimi nariadené opatrenia.

6) Pasenie a vo ný pohyb domáceho zvieratstva po verejných priestranstvách  v obci sa
zakazuje. Zákaz sa týka všetkých druhov zvierat uvedených v § 14 tohto všeobecne
záväzného nariadenia.

7) Pasenie hovädzieho dobytka a kôz je možné na vy lenenej pastve pod dozorom pastiera
a tak, aby sa zvieratá vyhá ali na pašu až pri zajímaní, pri om pastieri si zabezpe ia
zajímanie smerom od dolného konca dediny nahor a od konca „Ulice“ nadol. Majitelia
hovädzieho dobytka a kôz

8) Pasenie formou uväzovania hovädzieho dobytka alebo kozy na lúke je povolené so
súhlasom vlastníka pôdy, na ktorej sa táto forma pasenia uplat uje. Majite  je však
povinný urobi  také opatrenia, aby sa zviera nemohlo odviaza . Prípadné odviazanie takto
sa pasúceho zviera a sa považuje za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia.

9) Vyhá anie hovädzieho dobytka, kôz a po skon ení salašníckej sezóny aj oviec na samopaš
je možné až po úplnom ukon ení zberu úrody všetkými ob anmi resp. po nohosp.
organizáciami. Majite  si musí zabezpe  vyhnanie hovädzieho dobytka, kôz i oviec až
mimo intravilánu obce. Zárove  majite  nesie úplnú zodpovednos  za všetky škody, ktoré
jeho zviera spôsobí na majetku obce, organizácií a ob anov.

10) Majite  je povinný v prípade výzvy v obecnom rozhlase rešpektova  zákaz vyhnania
hovädzieho dobytka, kôz a oviec na pašu. Obecný úrad príjme takéto opatrenia len
v odôvodnených prípadoch, kedy je nevyhnutné zabráni  zne isteniu komunikácií. Tento
zákaz nemôže trva  dlhšie ako 2 dni, s výnimkou výskytu nákazlivej choroby, kedy
o d žke trvania zákazu rozhodne štátny veterinár.

11) Všetky ostatné zvieratá, ktoré nie sú uvedené v bodoch 7 až 11, je majite  povinný chova
výlu ne v uzavretých chovných objektoch resp. vo svojom dvore i na ostatných
pozemkoch pri ahlých k rodinnému domu, majite ovi patriacich a riadne ohradených tak,
aby bolo znemožnené týmto zvieratám dosta  sa na verejné priestranstvo, resp. na
pozemky vo vlastníctve inej fyzickej i právnickej osoby.

12) Majite  psa je povinný v as zaplati  poplatok za psa a dostavi  sa so psom ku povinnému
kovaniu proti besnote.

13) Na verejných priestranstvách možno vodi  psov len na vodítku a u vä ších plemien
s náhubkom.

14) Pri pohryzení loveka psom je majite  psa povinný do 24 hodín da  psa vyšetri
veterinárnym lekárom.

15) Majite  zviera a zodpovedá nielen za škody spôsobené jeho zviera om na majetku, ale ja
za poranenie iného ob ana týmto zviera om.

16) ely musia by  umiestnené tak, aby nemohli spôsobova  ohrozenie ob anov obce.
V intraviláne obce musí by  ich koncentrácia primeraná na jednom mieste.

17) Chovate  je povinný vyhá  zvieratá na pašu mimo komunikácií vedúcich obcou.
Vyhá anie cez komunikácie je možné len na obmedzený as a chovate  je povinný
zabezpe istenie vozovky v zne istenom úseku vždy, ak je toto zne istenie z dôvodu
nepriazne po asia rozsiahlejšie a nebezpe né pre cestnú premávku.

as  IV
ZÁVERE NÉ  USTANOVENIA

§ 16

Dodržiavanie tohto nariadenie kontrolujú orgány obce, polície, hygienickej
a veterinárnej služby.



Zvieratá uvedené v § 14 bod a) vo ne sa pohybujúce po obci môžu by  orgánmi obce
alebo ob anom na ktorého pozemok vstúpia odchytené a do asne ustajnené až do zistenia
majite a. Majite  je povinný uhradi  v tomto prípade okrem pokuty aj náklady spojené
s odchytením a ustajnením takéhoto zviera a.

Ostatné zvieratá vo ne sa pohybujúce na verejných priestranstvách môžu by
zlikvidované a v prípade zistenia majite a je tento povinný všetky náklady spojené
s likvidáciou týchto zvierat uhradi  v plnej výške, pri om môže by alej riešený
v priestupkovom konaní. Obdobne môže postupova  aj ob an, na ktorého pozemku
v intraviláne sa cudzie zviera uvedené v § 14 bod b), c), d) vo ne pohybuje.

§ 17

Porušenie tohto nariadenia je priestupkom pod a zákona SNR . 371/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Fyzickej osobe možno za priestupok proti tomuto všeobecne záväznému nariadeniu
uloži  pokutu do výšky 16,60 eur a pri opakovaní priestupku v lehote do 6 mesiacov od
spáchania prvého priestupku až do výšky 100 eur ale minimálne vo výške 33 eur. Okrem
toho je majite  povinný uhradi  prípadnú škodu spôsobenú jeho zviera om na majetku obce,
fyzickej alebo právnickej osoby.

Právnickej osobe možno za priestupok proti tomuto všeobecne záväznému nariadeniu
uloži  pokutu až do výšky 332 eur a pri opakovaní v lehote do 6 mesiacov od spáchania
prvého priestupku až do výšky 1660 eur. Okrem toho je táto právnická osoba povinná uhradi
všetky prípadné škody spôsobené jej zvieratami na majetku obce, alebo inej fyzickej i
právnickej osoby.

§ 18

1) Toto nariadenie schválilo obecné zastupite stvo d a 12.12.2008
2) Toto nariadenie bolo zverejnené d a 15.12.2008
3) Toto nariadenie nadobúda ú innos  01. januára 2009

Štefan Ondrík
              starosta obce


