Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/1991 o všeobecnej čistote
a poriadku v obci

Udržovanie poriadku verejných priestranstiev, miestnych komunikácii, ochrana
verejnej zelene pred ničením a poškodzovaním, udržiavanie čistoty vodných tokov, likvidácia
domového odpadu, dodržiavanie pravidiel chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na
území obce je spoločnou záležitosťou obyvateľov, návštevníkov, ako aj podnikov, zariadení
a inštitúcií, pôsobiacich v územnom obvode obce. Ich povinnosťou je dbať o zachovanie
čistoty v obci tak, aby sa zlepšoval vzhľad obce a nedochádzalo v negatívnym účinkom na
životné prostredie.
Preto obecné zastupiteľstvo vydáva v súlade s ustanovením § 6 zák. č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení toto všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého v rámci svojej
právomoci a v súlade s platnými právnymi predpismi usmerňuje vytváranie a zabezpečovanie
zdravého životného prostredia na území obce.
PRVÁ ČASŤ
Čl. 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, verejné sady, parky, lesy, zverejnené záhrady,
čakárne hromadnej dopravy, verejné športoviská a rekreačné zariadenia, cintoríny,
trhoviská, parkoviská, okolie knižnice, školské areály)
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 na miestne a štátne cesty
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, ako aj vyrubovať stromy bez zvláštneho povolenia(vyhl. č. 149/80 Zb.
o povoľovaní výrubu stromov rastúcich mimo lesa)
3. Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom je povinný
vlastník (užívateľ) upravovať a trvale udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na
verejné priestranstvá
4. Majitelia, alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní konáre stromov, kríkov,
vyčnievajúcich na chodníky a ulice, obstrihať 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 žľabmi a rúrami, aby dažďová voda nestekala zo striech priamo na
chodníky a chodcov.
Čl. 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 obecného úradu. Povolenie k zvláštnemu
užívaniu verejného priestranstva bude vydané len v odôvodnených prípadoch a za miestny
poplatok, ktorého výška je stanovená na všeobecne záväzným nariadením obce č. 2
o miestnych poplatkoch.
(Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych poplatkoch v súlade so zák. č. 544/90
Zb. o miestnych poplatkoch)
2. K uskutočňovaniu výkopových prác na miestnych komunikáciách je potrebné zvláštne
povolenie obvodného úradu podľa osobitných právnych predpisov.
(zák. č. 135/61 Zb. v znení zák. č. 27/84 Zb. – povoľovanie uzávierok na cestách
3. Každý, komu bolo povolené užívanie – zvláštne 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, jeho zariadenia , verejnej zelene
a verejno-prospešných zariadení
c) Zabezpečiť prístup k uzáverom vody a iným obdobným zariadeniam
d) Po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva uviesť toto priestranstvo do
pôvodného stavu, predovšetkým miesto po výkope ryhy pre vodovodnú alebo
plynovodnú prípojku

e) Prevádzkovatelia stánkového predaja, pričom dochádza k znečisťovaniu okolia, sú
povinní zaistiť poriadok a čistotu ich 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 nedodržanie čistoty v okolí ambulantného predaja.
Čl. 3
Čistenie chodníkov
1. Za chodník sa podľa tejto vyhlášky považuje cesta pre chodcov v šírke 1,5 m priliehajúcej
k nehnuteľnosti a nerozhoduje občiansko-právny charakter pozemku pre takto vymedzený
pojem
2. Čistiť chodník v súvisle zastavanej časti obce 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 povinností posypu chodníka pri poľadovici zakladá pri eventuálnom úraze
okrem priestupkovej zodpovednosti aj občiansko – právnu zodpovednosť majiteľa
(užívateľa) nehnuteľnosti za spôsobenú škodu.
Čl. 4
Udržiavanie čistoty vodných tokov
1. Zakazuje sa do koryta vodného toku Hrona vhadzovať smeti, odpad, uhynuté zvieratá
alebo ich ukladať na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť splavené
2. Zakazuje sa vypúšťať do vodného toku znečistený odpad žúmp obytných domov, zvyšky
olejov a iných látok
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 vydaného obvodným
úradom životného prostredia podľa osobitného právneho predpisu (Zák. č. 138/73 Zb.
o vodách)

Čl. 5
Likvidácia domového odpadu
1. Za domový odpad sa považujú 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 odpadov je zabezpečený Technickými službami obce Tekovské Lužany
najmenej 4 krát mesačne
3. Pri umiestnení zberných nádob majiteľ nehnuteľnosti dbá najmä o to, aby:
a) nebol rušený vzhľad okolia
b) neboli umiestnené zberné nádoby na ulici a na chodníkoch
4. Do zberných nádob nie je dovolené ukladať hmoty a odpadky, ktoré nepatria do
domových odpadkov. Nie je ďalej povolené do zberných nádob sypať horúci popol alebo
škváru, ukladať odpadky mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na iné účely
5. Na území obce je zakázané skladovať odpadky a materiál zo stavebných domólícií mimo
označené miesta, t. j. na povolenom smetisku vo Veľkých Šarovciach a len so súhlasom
Obecného úradu.
Čl. 6
Chov a držanie drobných a úžitkových zvierat
1. Toto nariadenie upravuje hygienické požiadavky pre chov hospodárskych a úžitkových
zvierat chovaných občanmi pre vlastnú potrebu v intraviláne obce.
Pojem úžitkových zvierat zahrňuje najmä: rožný statok, ošípané, ovce, kozy, kone,
mulice, osly a psy.
Pojem drobných zvierat zahrňuje: hydinu hrabavú, vodnú – sliepka, morka, kačica, hus
a pod., domáce zajace - králiky
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na chov zvierat, zabezpečovaný poľnohospodárskymi
organizáciami, kde je chov zabezpečovaný podľa osobitných predpisov
(Metodické pokyny MH SSR č. Z-8170/73-B/3)
3. Pri chove hospodárskych a úžitkových zvierat je potrebné dodržiavať všetky hygienické
a stavebné predpisy. Pri výstavbe hospodárskych budov a chlievov pre chov
hospodárskych zvierat je potrebné povolenie obecného úradu

DRUHÁ ČASŤ
Kontrola dodržiavania nariadenia a sankcie
1. Kontrola dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta a obecná polícia
2. Za nedodržiavanie povinností resp. porušenia zákazov stanovených v tomto nariadení sú
zodpovedné osoby postihované podľa § 48 zák. č. 372/90 Zb. až do maximálnej výšky
pokuty 1000,- Kčs, spolu so zaplatením paušálnej čiastky konania o priestupkoch vo
výške 150,- Kčs. Nesplnenie povinností alebo porušovanie zákazu stanovených týmto
nariadením je možné postihnúť aj blokovou pokutou v súlade s ust. § 86 zák. č. 372/90
Zb. v znení zák. č. 524/90 Zb. až do maximálnej výšky 500,- Kčs. Za porušenie
povinností stanovenej týmto nariadením zodpovedá aj právnická osoba (organizácia)
podľa § 6 zák. 372/90 Zb. tým, že priestupkový postih bude voči fyzickej osobe, ktorá
konala za organizáciu a ak ide o konanie na príkaz tak osoba, ktorá dala na konanie
príkaz.
TRETIA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 5.9.1991 v súlade
s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 369/90 Zb. a je záväzné pre všetky fyzické osoby, orgány
a organizácie na území obce
2. Akékoľvek výnimky, zmeny a dodatky tohto nariadenia môže
zastupiteľstvo.

schváliť len obecné

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 21.9.1991 v súlade s ustanovením § 6 ods. 3
zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

JUDr. Trníková Judita
starostka obce

