Všeobecné záväzné nariadenie obce Hodkovce č. 4/2016
o čistote a o verejnom poriadku
Obec Hodkovce na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a n) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovuje toto všeobecne záväzné nariadenie.
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je utvárať a chrániť
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj
zabezpečovať verejný poriadok v obci Hodkovce.
§2
Pôsobnosť
Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby (ďalej
len „všetky osoby“) zdržiavajúce sa na území obce Hodkovce.
§3
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto nariadenia sa pod pojmom verejné priestranstvo rozumejú všetky miesta, ktoré
slúžia na verejné účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať :
- kultúrny dom s pozemkom,
- požiarna zbrojnica s pozemkom,
- miestne komunikácie,
- zelená plocha pozdĺž miestnej komunikácie,
- chodníky,
- cintorín,
- športové ihrisko,
- potok od nádrže po č.d. 19,
- stavba protipožiarnej vodnej nádrže,
- verejné studne,
- zastávky

Druhá časť
ČISTOTA
§4
Čistota verejných priestranstiev
(1) Je zakázané akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev, umiestňovanie odpadu na iné
miesta a do iných nádob, než ktoré sú na to určené a vyberanie odpadkov z týchto miest a nádob.
(2) Je zakázané poškodzovať verejnú zeleň, vodné toky, nádrže a iné verejné zariadenia (napr.
verejné osvetlenie, nádoby na odpad, odpočívadla) alebo ich užívať iným spôsobom, než na ktorý sú
určené (napr. kúpanie osôb a zvierat vo vodnej nádrži, umývanie motorových vozidiel v blízkosti
vodných zdrojov).
(3) Je zakázané páliť konáre zo stromov, lístie, pneumatiky a akékoľvek plasty. Je prísne
zakázané spaľovať plasty a plastové obaly aj vo vlastných vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach.
(4) Každý je povinný dbať, aby pri svojej činnosti neobťažoval iné osoby prachom, dymom,
pachmi, pevnými alebo tekutými odpadmi .

(5) Ak dôjde k poškodeniu a znečisteniu verejného priestranstva je osoba, ktorá poškodenie
a znečistenie spôsobila, povinná bezodkladne ho odstrániť. Akýkoľvek zásah do majetku obce bez
súhlasu obce sa zakazuje.
(6) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní zabezpečovať čistotu
verejných priestranstiev priľahlých k ich nehnuteľnosti.1( § 9 zákona č. 135/1961 Zb.- cestný zákon)
§5
Užívanie verejných priestranstiev v osobitných prípadoch
(1) Pri užívaní verejných priestranstiev na iné účely, než na ktoré sú určené (napr. manipulácia
s rôznymi materiálmi alebo výrobkami) alebo pri osobitných činnostiach na základe povolenia
príslušného orgánu (napr. cestný správny orgán, stavebný úrad a pod.) môže byť užívanie verejného
priestranstva obmedzené len v nevyhnutnej miere a na nevyhnutne potrebný čas a pri dodržaní
podmienok určených v príslušnom povolení, ak je vydané (napr. uskladnenie stavebného materiálu na
nevyhnutný čas).
Zakazuje sa dlhodobé parkovanie áut na obecnej ceste.
Poplatky za užívanie verejného priestranstva sú uvedené v aktuálnom VZN o dani z nehnuteľnosti
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Ak sú na verejných priestranstvách vykonávané spoločensko-kultúrne aktivity, predaj alebo
poskytované služby oprávnené osoby sú povinné zabezpečovať dodržiavanie čistoty okolia.
(3) Osoby užívajúce verejné priestranstvá sú povinné zabezpečiť svoj materiál, výrobky alebo
tovar pred neoprávnenou manipuláciou alebo nežiaducim rozptýlením do okolia. Po ukončení činnosti
podľa predchádzajúcich odsekov je užívateľ verejného priestranstva povinný bezodkladne uviesť
verejné priestranstvo do pôvodného stavu na vlastné náklady.

Tretia časť
VEREJNÝ PORIADOK
§6
(1) V záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce
obyvateľov obce a ochrany životného prostredia sú všetky osoby pri svojej činnosti povinné
rešpektovať práva a právom chránené záujmy ostatných obyvateľov obce.
(2) Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie
verejného poriadku, napr. správaním sa na verejnosti v rozpore s dobrými mravmi, hlukom, vibráciami
a pod.
(3) Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud v čase medzi 22.00 hod. a 6.00
hod., okrem výnimiek určených obcou na základe samostatnej žiadosti.
(4) Používanie akýchkoľvek zdrojov hluku, prekračujúceho najvyššie prípustné hodnoty pre
denný a nočný čas určené osobitnými predpismi, je zakázané.
§7
Obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky
(1) Používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách je povolené
a)v posledný a prvý deň roka,
b)pri akciách usporadúvaných obcou alebo pri iných významných akciách celoobecného významu,
c)pri iných odôvodnených akciách len na základe vopred udeleného súhlasu.
(2) Používanie zábavnej pyrotechniky mimo dní určených v predchádzajúcom odseku je zakázané.
(3) Súhlas podľa ods. 1 písm. c) udeľuje obec. Žiadosť o povolenie je organizátor akcie povinný
doručiť obci najneskôr 10 pracovných dní pred jej konaním.
§8
Všeobecný zákaz požívania alkoholických nápojov

(1) Na celom území obce Hodkovce je zakázané požívať alkoholické nápoje na verejných
priestranstvách a miestach verejne prístupných (napr. parky, ihriská, kostoly, priestory pred obecným
úradom a MŠ a pod.) mimo zariadení na to určených.
§9
(1) Pri kultúrnych a športových podujatiach a akciách celoobecného rozsahu môže obec verejným
oznamom určiť podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.
§ 10
Obmedzenie voľného pohybu psov
(1) Voľný pohyb psov je obci zakázaný, podobne na ihrisku a cintoríne a v ich blízkosti. Držiteľ
psa je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie spôsobené psom z verejného priestranstva.

Štvrtá časť
SPOLOČNÉ USTANOVENIE
§ 11
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov (zákon
372/1990 Zb., č. 272/1994 Z. z., č. 219/1996 Z. z., č. 282/2002 Z.z.)

Piata časť
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa VZN obce č. 1/2011 o verejnom poriadku v obci Hodkovce.
§ 13
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce
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