Štatút o verejnom poriadku a čistote v obci Ďanová

Obecné zastupiteľstvo vydáva podľa § 6 a 11 ods. 4 písm. g/ zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
I. Udržiavanie čistoty ulíc, chodníkov a verejných priestranstiev a ich používanie:
1. Občania, organizácie a inštitúcie v záujme udržiavania čistoty v obci sú povinné:
a. čistiť verejné chodníky v obci v priebehu celého roku, každý pred svojím domom,
pozemkom alebo zariadením. V letnom období formou zametania prachu a ostatných
nečistôt, v zimnom období pravidelným čistením od snehu a ľadovej námrazy,
b. smeti a iné domové odpadky odkladať do popolníc, ktorých vývoz zabezpečuje
Brantner Fatra, s. r. o.. Občania, ktorým vývoz domového odpadu
nezabezpečuje Brantner Fatra, s. r .o., sú povinní predložiť na Obecnom
úrade doklad o likvidácií odpadu.
Odpad vhodný na spaľovanie možno spaľovať pri dodržaní požiarnych opatrení,
c. prevádzku a činnosť organizácii a súkromné podnikanie vykonávať tak, aby touto
činnosťou nedochádzalo k znečisťovaniu verejných priestranstiev a komunikácií a k ich
poškodzovaniu. Pri porušení tohto ustanovenia je užívateľ povinný očistiť tieto na
vlastné náklady,
d. Obecný úrad bude vytvárať vhodné podmienky pre hromadný zber druhotných surovín
priamo v obci:
- železo – zber v obci do veľkokapacitného kontajnera
- papier – zber v obci dvakrát ročne
- textil – zber v obci jedenkrát ročne
- sklo – zelené zvony od Brantner Fatra
- plasty – žlté kontajnery od Brantner Fatra
e. pevný stavebný odpad z výkopových prác, búračiek domov a z vykonávaných
rekonštrukčných a stavebných prác odviesť do zberného dvora Brantner Fatra Martin
f. odpad, ktorý sa nedá triediť, môžu občania našej obce vyvážať dvakrát ročne do
veľkokapacitných kontajnerov. Tekutý odpad (žumpy) vyvážať firmou Turvod .
2. Zakazuje sa:
Na verejných priestranstvách, chodníkoch a uliciach:
a. odhadzovať odpadky (papiere, obaly),
b. skladovať drevo, uhlie, kovový šrot, vraky áut a podobný materiál, ktorý by prekážal na
chodníkoch, verejných priestranstvách, obecných plochách, uliciach bez súhlasu
obecného úradu,
V prípade nevyhnutností povolí obecný úrad dočasnú skládku aj na týchto plochách
bezplatne na dobu skladovania na 7 dní. Po uplynutí tejto doby bude obecný úrad
inkasovať poplatok za používanie verejného priestranstva v čiastke 0,30 € za 1 m 2
používanej plochy na 1 deň. Materiál skladovaný na verejných priestranstvách nesmie
ohrozovať bezpečnosť občanov ani cestnej premávky. V zimnom období motorové
vozidlá nesmú byť prekážkou pri údržbe v obci a na autobusových zástavkách,
c. lepiť a pribíjať plagáty po stromoch a verejných budovách, písať a kresliť po plotoch,
budovách, stĺpoch a pod.,
d. poškodzovať verejné osvetlenie, dopravné značky, propagačné skrinky, pútače, vodovod

a ostatné technické zariadenia v obci ako:
- lavičky, smetné nádoby, kontajnery, autobusové čakárne, telefónne, elektrické vedenie,
miestny rozhlas a pod.,
e. vykonávať rozkopávky, uzávery a podobné zásahy na chodníkoch, uliciach a verejných
priestranstvách bez predchádzajúceho prerokovania a odsúhlasenia na obecnom úrade
a bez dodržania podmienok, ktoré tento stanoví žiadateľovi v písomnom rozhodnutí
o povolení rozkopávky a uzávery,
f. umývať autá a iné motorové vozidlá na chodníkoch, miestnych komunikáciách
a verejných priestranstvách, a tým znečisťovať vodné zdroje a miestny potok,
g. vypúšťať voľne dobytok, z dvorov hydinu a drobné zvieractvo. Taktiež sa zakazuje
púšťať na verejné priestranstvo psov bez vodítka a náhubku. Bez povolenia obecného
úradu preháňať dobytok po uliciach v obci,
h. lámať, trhať alebo inak poškodzovať kvety, ozdobné kríky, alebo inak znehodnocovať
parky a ostatné verejné priestranstvo a verejnú zeleň.
II. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
1. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci je povolené,
ak to nevylučujú ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov alebo iné ustanovenia tohto VZN.
2. Na verejnej zeleni, chodníkoch a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené je
státie a odstavenie všetkých druhov vozidiel zakázané.
3. Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné
vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov, to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré
nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov.
III. Parkovanie motorových vozidiel
1. Na území obce Ďanová je zakázané dlhodobé neprerušované parkovanie (nad 24 hodín) na
verejnom priestranstve všetkým druhov motorových vozidiel do 3,5 tony vrátane osobných vozidiel.
Dlhodobé neprerušované parkovanie môže obce povoliť v odôvodnených prípadoch na základe
žiadosti držiteľa vozidla podľa osobitného predpisu (VZN o miestnych daniach a poplatkoch).
2. Na území obce Ďanová je odstavenie a dlhodobé parkovanie na verejnom priestranstve zakázané
všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, nákladným motorovým vozidlám, autobusom,
prívesom, návesom, obytným vozidlám a dodávkovým vozidlám prevyšujúcim hmotnosť 3,5 tony.
Povolené je iba zastavenie nákladných vozidiel zabezpečujúcich zásobovanie na čas nevyhnutne
potrebný k zloženiu a naloženiu tovaru a vozidiel stavebnej výroby na čas zodpovedajúci pracovnej
dobe.
3. Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v obci tieto druhy parkovacích a odstavných
plôch:
a. komunikácie, ktoré nie sú označené dopravnou značkou B 28 a B 29 /zákaz zastavenia a zákaz
státia/, kde stojace vozidlá nebudú vytvárať prekážku v cestnej premávke v zmysle predpisov
o pravidlách cestnej premávky,
b. verejne prístupné parkoviská a spevnené plochy, ak to nie je v rozpore s týmto VZN,
c. parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje ustanovenie
osobitného predpisu.
4. Za údržbu, prevádzkovanie, čistotu a vzhľad na parkoviskách zodpovedá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá má parkoviská v správe, prenájme alebo v užívaní.
5. Všetci držitelia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel,

mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovania a odstavenie svojich vozidiel na
vlastných alebo na tento účel zriadených alebo prenajatých priestoroch.
6. Autobusom zabezpečujúcim pravidelnú hromadnú prepravu osôb môže byť odstavenie a dlhodobé
parkovanie povolené na osobitne vyhradených priestoroch na základe písomnej a odôvodnenej
žiadosti jeho držiteľa.
7. V obytnej zóne obce je zakázané odstavovať a parkovať samostatne stojace nákladné motorové
vozidlá nad 3,5 tony, prípojné vozidlá, prívesy a návesy za nákladné motorové vozidlá, prípojné
vozidlá za osobné automobily (obytné a nákladné prívesy) a za jednostopové motorové vozidlá.
Zastavenie jazdnej súpravy v obytnej zóne a povolené iba na dobu nevyhnutnú na naloženie
a zloženie tovaru.
IV. Odstavovanie dočasne vyradených a starých vozidiel na verejnom priestranstve
1. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklad y zabezpečiť odstránenie
takéhoto vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do30 dní odo dňa jeho vyradenie
z evidencie. Ak tak neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa
vozidla.
2. Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a obec s ním naloží podľa
ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
3. Obec Ďanová je vlastníkom miestnych komunikácií v zmysle § 3d ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách.
V. Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá a na verejných priestranstvách
Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov na verejnom priestranstve a ohradzovanie častí
verejného priestranstva alebo parkovacích miest je zakázané.
VI. Podmienky prevádzky vozidiel
1. Okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave vozidla je na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách zakázané:
a. jazdiť nadmerne znečisteným vozidlom alebo s vozidlom prepravujúcim náklad, ktorý znečisťuje
miestnu komunikáciu,
b. prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu alebo inak
znečisťujúci miestnu komunikáciu,
c. státím vozidiel znemožňovať čistenie a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, odvoz
komunálneho odpadu, znemožňovať bezpečný vjazd a výjazd na pozemky vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb,
d. jazdiť po verejnej zeleni a chodníkoch, zastaviť a stáť na nich,
e. vykonávať údržbu a opravu motorových vozidiel, vrátane výmeny olejov, a doplňovania
pohonných hmôt.
2. Ak vodič zistí poruchu na technickom stave vozidla alebo na náklade, pri ktorom dôjde
k znečisteniu miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva je povinný vzniknuté znečistenie
bezodkladne odstrániť.
VII. Výnimky a povolenia
1. Dočasnú výnimku z tohto VZN môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť obec po
schválení obecným zastupiteľstvom.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje počas výkonu služby na vozidlá:
- Hasičského a záchranného zboru,
- Rýchlej lekárskej pohotovostnej služby,
- policajného zboru SR,

- Integrovaného záchranného systému.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú v činnosti pri údržbe, opravách a haváriách
pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov.
VIII. Miestny cintorín:
1. Občania sú povinní:
a. zachovávať úctu a pietu k pamiatke zosnulých v priestoroch miestneho cintorína,
b. starať sa o vonkajší vzhľad hrobov výsadbou, polievaním zelene a prispievať
k udržiavaniu čistoty cintorína,
c. platiť miestne cintorínske poplatky za prepožičanie miesta na cintoríne,
d. vyžiadať si predchádzajúci súhlas obecného úradu na vybudovanie akejkoľvek stavby
na cintoríne (hrobky, náhrobku, obruby a pod.). Po skončení stavebných prác na
cintoríne je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál,
e. znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby a ďalší odpad vzniknutý pri
údržbe hrobov vynášať do veľkokapacitného kontajnera, ktorý je umiestnený na
miestnom cintoríne a za cintorínom.
2. Obec je povinná:
a. prepožičať miesto na hrob, prípadne urnu na miestnom cintoríne,
b. v prípade, že nie je hrobové miesto udržiavané pozostalým, obecný úrad včas upovedomí
o možnosti zrušenia tohto hrobového miesta.
3. Zakazuje sa:
a. vstup s nadmernými motorovými vozidlami, alebo inými dopravnými prostriedkami do
cintorína bez osobitného povolenia obecného úradu,
b. vodiť psov a iné zvieratá na miestny cintorín, odhadzovať odpadky, robiť hluk a pod.,
c. poškodzovať náhrobné kamene, hrobovú ozdobu a pod.
IX. Ochrana vodných tokov, vodných zdrojov a poľnohospodárskych kultúr a porastov:
1. Občania, organizácie a inštitúcie sú povinné:
a. dodržiavať hygienické predpisy dotýkajúce sa čistoty a ochrany vodných tokov,
vodných zdrojov v katastri obce,
b. vlastníci, alebo užívatelia poľnohospodárskej pôdy túto intenzívne obhospodarovať
a zabezpečovať pravidelné ničenie buriny kosením, alebo iným povoleným spôsobom
(pri chemickom ničení buriny dodržiavať výrobcom predpísané postupy a dávkovanie
s ohľadom na susedné kultúry).
2. Zakazuje sa:
a. umývať a brodiť motorové vozidlá vo vodných tokoch,
b. vyvážať, hádzať, alebo sypať akékoľvek materiály a predmety do korýt a na hrádze
vodných tokov,
c. vypúšťať tekutý odpad a chemikálie, vrátane splaškov zo žúmp a septikov do vodných
tokov a ich blízkosti,
d. poškodzovať brehy vodných tokov, upravovať, alebo meniť ich prietok, smer toku,
zasahovať do nich bez súhlasu povoľujúceho orgánu. Vyrubovať brehové porasty
poškodzovať zariadenia na vodných tokoch, ako sú mosty, zábradlia, lavice a podobne,
e. chytať ryby a ostatné vodné živočíchy osobám na to neoprávneným,
f. ťažiť štrkopiesky z vodného toku bez povolenia správcu vodného toku,

g. znehodnocovať poľnohospodárske kultúry a porasty, prípadne spôsobovať škody na
kultúrach poľnohospodárskych organizácií a súkromných osôb,
h. vypaľovať buriny, trávu, kroviská a iné porasty.
X. Údržba domového majetku a drobných prevádzok:
1. Nariaďuje sa:
a. majiteľom domov, bytov, budov a ich užívateľom starať sa o riadnu údržbu domového
majetku, ako aj riadny vzhľad najmä priečelia domov ich vchodov, brán, plotov a ich
včasnú opravu a čistotu,
b. dodržiavať všetky protipožiarne predpisy a rešpektovať nariadenia, ktoré vlastníkom
a užívateľom domov, bytov a ostatných objektov budú obecným úradom uložené na
odstránenie závad zistených pri vykonávaných protipožiarnych prehliadkach,
c. zabezpečiť, aby prevádzky negatívne neovplyvňovali životné prostredie (prach,
chemické škodliviny).
2. Zakazuje sa:
a. uskutočňovať výstavbu rodinných domov, hospodárskych objektov nad 25 m 2 ,
zastavanej plochy a iných rozsiahlejších stavebných úprav bez povolenia stavebného
úradu,
b. stavať drobné stavby (napr. hospodárske objekty, malé prístavby do 25 m 2 , vykonávať
rozsiahlejšie stavebné úpravy vo vnútri objektov, oplocovať pozemky a pod.) bez
predchádzajúceho písomného ohlásenia takejto drobnej stavby Obecnému úradu (Zák.
č. 50/1976 Zb. o stavebnom konaní).
XI. Verejný poriadok v obci:
1. Občania a organizácie sú povinné:
- dodržiavať zákony a ostatné právne predpisy z oblasti verejného poriadku a rešpektovať
práva spoluobčanov. Dbať o to, aby nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a samosprávy
obce a nenarušovali občianske spolunažívanie.
2. Zakazuje sa:
Na verejných priestranstvách používať vzduchovky a ostatné strelné zbrane.
XII. Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva:
a/ policajný zbor Slovenskej republiky
b/ starosta obce
c/ poslanci obecného zastupiteľstva
d/ poverený zamestnanec obce
XIII. Záverečné ustanovenie:
1. Občianskou povinnosťou je oznámiť Obecnému úradu v Ďanovej, prípadne Obvodnému
oddeleniu policajného zboru, občana, alebo organizáciu, ktorí nedodržia toto nariadenie
o verejnom poriadku a čistote obce.
2. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú starosta obce, poslanci, komisie
obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce, orgány policajného zboru, orgány na
ochranu zdravia a ďalšie orgány štátnej a verejnej správy.
3. Za nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa:

3.1 Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopustí sa priestupku, za ktorý možno
v priestupkovom konaní uložiť pokutu do výšky 33,19 € /1000,- SK/,
3.2 Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
nariadenie, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6.638,78 € /200.000,- SK),
3.3 Fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnené na podnikanie, ktorá
poruší toto nariadenie v časti IV. Bod 2, dopustí sa priestupku, alebo iného správneho
deliktu, za ktorý možno uložiť v osobitnom konaní pokutu až do výšky 165.969,59 €
/5 mil. SK/.
V prípade potreby aj rušenia nočného kľudu, treba volať:
POLÍCIU PRÍBOVCE : 043/4294133
Poznámky:
1) § 46 a 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2) § 13 ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
3) § 105 a § 106 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.
4) v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov znení neskorších predpisov.

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Ďanová dňa 11. októbra 2013
uznesením č. 4/2013 a nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce
Ďanová, t.j. 30. októbra 2013.

Ing. Miroslav Ďanovský
zástupca starostu

