VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 2/2018
o verejnom poriadku na území obce JANOVÍK

Obecné zastupiteľstvo v Janovíku na svojom zasadnutí konanom dňa 07.12.2018
vydáva podľa § 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 a ďalších doplnkoch o Obecnom zriadení
toto všeobecné záväzné nariadenie./ďalej len VZN/

Čl.1
Verejné priestranstvo
Za verejné priestranstvo sa podľa VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnosti. Sú to
najmä obecné komunikácie, chodníky a priestor okolo obecných komunikácií po hranicu
vlastníckeho pozemku a ostatných nehnuteľností, priestor okolo potoka, potok, mosty verejné
priechody, verejné parky.

Čl.2
Čistota verejných priestranstiev
a) ak to vyžaduje potreba, chodník treba čistiť aj niekoľko krát denne. Za suchého počasia
treba chodník pred čistením primerane pokropiť úžitkovou vodou.
b) V zimnom období sneh a námrazu treba s chodníkov odpratať.
c) Znečisťovanie miestnych komunikácií je povinný odstrániť ich znečisťovateľ bez
zbytočného odkladu.

ZAKAZUJE SA :
d) akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva
e) vynášať alebo vymetať smetí a rôzne odpadky ako aj vylievať vodu na verejné
priestranstvo.

f) jazdiť bezdôvodne po verejnom priestranstve, jazdiť po verejnej zeleni, bicyklovať sa po
chodníkoch pre peších
g) vypaľovanie , spaľovanie a pálenie trávy , konárov a iných biologických odpadov
h) Parkovanie na verejných priestranstvách a chodníkoch mimo vyhradených plôch.

Čl. 3
Používanie verejných priestranstiev pri stavebných prácach.
a) pri stavbách, prestavbách, opravách a iných stavebných úpravách, neskladovať
materiál na chodníkoch, uliciach a ostatných verejných priestranstvách .
b) pri opravách striech, komínov a odkvapových žľabov, je vlastník povinný urobiť
bezpečnostné opatrenia , aby materiál nepadal priamo zo striech na chodník a iné
verejné priestranstvá a neohrozoval občanov.
c) V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva, je
občan prevádzkujúcej prác povinný požiadať o súhlas starostu obce cestou obecného
úradu, ktorý určí podmienky, spôsob využitia dočasného zabratia verejného
priestranstva. Dobu jeho trvania a spôsob úprav verejného priestranstva po skončení
prác ( dať do pôvodného stavu).
d) V zmysle § 21 ods.3 zák.č. 99/89 Zb. pri odvoze zeminy je občan alebo organizácia
povinný kolesá motorových vozidiel zakaždým očistiť od zeminy , aby neznečisťovali
ulice. Znečistenú komunikáciu vozidlom je ten, kto znečisťovanie spôsobil je povinný
dať do pôvodného stavu (očistiť).
ZAKAZUJE SA :
-

akékoľvek rozkopávanie ulíc alebo chodníka bez súhlasu obecnej samosprávy
a starostu obce.

Čl. 4
Domy, dvory . záhrady
a) majitelia domov, dvorov a záhrad sú povinný starať sa o ich estetický vzhľad,
udržiavať ich v poriadku a funkčne.

ZAKAZUJE SA :
-

vypúšťanie splaškov z domov a záhrad, žúmp a hnojísk na verejné priestranstvo, do
rigolov a potokov

-

lepiť plagáty na ploty a brány. Plagáty je možné lepiť len na plochu, ktorá je na tento
účel vyhradená.

Čl. 5
Obchody a výklady
a) obchodné a pohostinné miestností musia byť čisté a úhľadné
b) výklady musia byť vkusne upravené a výkladné sklá čisté
c) firemné tabule musia byť udržiavané a nápisy čitateľné
d) pri predaji tovaru okamžitej spotreby musí byť pred vchodom umiestnená nádoba
/kôš/ na odhadzovanie odpadkov a upozornenie pre konzumentov, aby obaly
odhadzovali do tejto nádoby. Nádoba musí byť pravidelne podľa potreby
vyprázdňovaná
e) obchodné prevádzky sú povinné zabezpečiť si dostatok nádob na smetie , postarať sa
každý deň o čistotu obchodu a okolia odpadových nádob
f) organizácie a podnikatelia zodpovedajú za vkusnú a estetickú úpravu celého pozemku
a budovy najmä zo strany ulice.

Čl.6
Palivo
a) tuhé a kvapalné palivo sa skladuje zásadne na pozemku alebo v budove vlastníka
mimo verejného priestranstva
b) palivo všetkých druhov zložené na verejnom priestranstve musí byť odpratané ihneď
najneskôr do 24 hodín.
c) Vlastník paliva je povinný očistiť verejné priestranstvo od zvyškov paliva
d) Dovozom a skladovaním paliva nesmie byť porušený chodník, zeleň ,verejné
priestranstvo

Čl.7
Miestna zeleň
a) zeleň , okrasné kríky a kvety, stromy, upravené zelené plochy, parky, záhonky,
záhradky, predzáhradky, verejné priestranstvá, lúky, polia, rieky, potoky, zvieratá,
vtáctvo, ryby i hmyz sú základom zdravého životného prostredia obyvateľov obce.
b) Občania bývajúci pri potoku alebo inom vodnom toku sú povinný starať sa o jeho
koryto a brehy. Pravidelne najmenej 3- krát do roka sú povinný pokosiť breh a vyčistiť

koryto od kameňov a iných nečistôt, ktoré sa umiestnia na určené miesto, o ktorej
likvidáciu sa postará obec
c) Vlastník alebo užívateľ nehnuteľností vysádza zeleň a kvety na svojom priedomí
a predzáhradiek, aby pôsobil esteticky voči ostatnému okoliu
d) Vlastníci a užívatelia poľnohospodárskych pozemkov, záhrad a extravilánu obce
upravujú a zbavujú buriny okolie poľných ciest a ostatných okrajových častí.
ZAKAZUJE SA :
-

znečisťovať miestnu zeleň, vodu a vzduch nedbalým konaním alebo výrobnou
činnosťou

-

poškodzovať, trhať a lámať parkovú a kvetinovú výsadbu, znečisťovať parky, zelené
pásy a ich príslušenstvo

-

odhadzovať nečistoty, sklo papiere a iné odpadky na trávniky

-

poškodzovať , znečisťovať a premiestňovať lavice na verejných priestranstvách

-

vypúšťať hydinu a iné domáce zvieratá na verejné priestranstva do parkov, zelené
pásy ulíc a ich príslušenstva, na cudzie pozemky pred zberom úrody po oseve a vo
vegetačnom období.

-

Púšťať voľne psov, mimo vlastných dvorov a záhrad. Tieto možno vodiť len na
vodítku s košíkom

-

strieľať vtákov a iné živočíchy zo vzduchovky a iných strelných zbraní
ničiť odpadové koše a iné zariadenie umiestnené na verejnom priestranstve
znečisťovať obecné a štátne cesty
vyrúbovať stromy na účelových miestach extravilánu bez vedomia obecnej
samosprávy a vyrúbovať stromy stojace mimo lesa bez príslušného povolenia

Čl.8
Verejné osvetlenie a ostatné verejné zariadenia
a) verejné osvetlenie obhospodaruje Obecný úrad v Janovíku . Občania spolupracujú pri
zabezpečovaní jeho funkčnosti s obecným úradom najmä jeho ochranu s včasným
hlásením závad.

ZAKAZUJE SA :
- poškodzovať verejné osvetlenie, osvetľovacie telesá, písať, kresliť a lepiť na ne
plagáty.

Čl.9
Požiarna ochrana
a) uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov
v blízkosti dymovodov alebo komínov je zakázané
b) každý majiteľ domu, alebo správca je povinný starať sa aby komínové dvierka boli
v poriadku. Poškodené dvierka musia byť ihneď vymenené, komíny musia byť
pravidelne čistené.
c) každý majiteľ , alebo správca budovy je povinný umiestniť v povalových priestoroch
nádobu s pieskom, lopatu, prípadne nádobu s vodou
d) každý, kto zistí požiar je povinný urobiť nevyhnutné opatrenia a ihneď vyhlásiť
požiarny poplach

Čl.10
Užívanie vodohospodárskych zariadení
ZAKAZUJE SA :
a) hádzať akékoľvek predmety do vodných tokov v katastrálnom území Janovík
b) znečisťovať korytá vodných tokov odpadovými látkami a vodami
c) sypať domový odpad do vodných tokov a na ich brehy
d) pásť a voľne vypúšťať domáce zvieratá na brehy vodných tokov

Čl.11
Studne
Občania obce dbajú o čistotu a hygienu jestvujúcich studní a nesmú ich používať na iné
účely.

Čl.12
Povinnosti chovateľov zvierat
a) chovatelia zvierat sú povinný umiestniť hospodársku budovu /maštaľ, chliev, kurín
a pod./ v dostačujúcej vzdialenosti od suseda a ulice
b) k zariadeniu nových objektov na chov zvierat je potrebné stavebné povolenie
jestvujúcich objektov súhlas obecného úradu – ohlásenie drobnej stavby.
c) Chovateľ psa je povinný psa staršieho ako 6 mesiacov nahlásiť na príslušnom
obecnom úrade. Ďalej je povinný dostaviť sa na povinné očkovanie. Pri vodení psa na
verejné priestranstvo musí mať pes vodítko a náhubok. Psa, ktorý poranil osobu, dať
ihneď prehliadnuť veterinárovi. Pes bez dozoru a voľne sa pohybujúci bude
odchytený. Poplatok za odchyt psa znáša majiteľ. Majiteľ psa zodpovedá za škodu,
ktorú pes spôsobil a má povinnosť ju uhradiť.
d) Úle v záhradách pri rodinných domoch musia byť situované tak, aby neobťažovali
susedov. Chov včiel musí byť od susedných nehnuteľností vzdialený najmenej 4m, od
verejných ciest 10 m. Majiteľ je povinný dodržiavať zásady a ustanovenia Spravodaja
včelára.
e) Kožušinové zvieratá sa môžu chovať pri rodinných domoch a v chovateľských
farmách len za podmienok stanovených hygienikom a obecnou radou. O chove zvierat
neuvedených v tomto nariadení po predbežnom návrhu orgánu hygienickej

a veterinárnej služby rozhoduje obecná rada formou záväzného stanoviska
podnikateľskej činností.

Čl. 13
Povinnosť občanov dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie.
Povinnosťou každého občana je ustanovenie tohto nariadenia dodržiavať. V prípade, že
niekto poruší povinnosti a zákazy vyplývajúce z tohto nariadenia, orgány obce sú povinné
upozorniť občana na toto porušenie. V prípade, že občan nezjedná nápravu, požiadať
obvodné oddelenie Policajného zboru o zásah. V zmysle tohto nariadenia sú oprávnení
vyžadovať plnenie povinnosti tiež orgány samosprávy, orgány požiarneho zboru a ďalšie
poverené osoby.

Čl. 14
1. Za porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia budú porušovatelia postihnutí
podľa § 47 ods.2 a 48 Zák.č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. Pokuta podľa závažností priestupku môže byť uložená až do výšky 160€
2. Starosta obce môže právnickej osobe uložiť pokutu do výšky 333€ za porušenie
nariadenia obce ( zák.č.369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Čl.15
Platnosť Všeobecne záväzného nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.2/2018 nadobúda platnosť 01.01.2019.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Janovík č.2/2017 zo dňa 15.12.2017
o verejnom poriadku v obci Janovík
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Janovíku .

Vyvesené : 07.12.2018
Zvesené:
03.01.2019
Marián ŽEC, starosta obce

