Všeobecné z á v ä z n é nariadenie obce

o verejnom

p o r i a d k u v obci F i n t i c e

Vážení občania
Obecné zastupiteľstvo schválilo Nariadenie o verejnom poriadku v našej obci. Tieto
pravidlá vnútorného života obce majú slúžiť výchove k dobrým vzťahom medzi ľuďmi
a organizáciami, výchovne k demokracii, slobode a poriadku a výchove k estetickému cíteniu.
Každá ľudská a spoločenská činnosť sa riadi pravidlami správania sa. Ak tieto
pravidlá budeme všetci dodržiavať, nebudú dôvody k hádkam a nevraživosti, k zbytočnému
znepríjemňovaniu života všetkých. V duchu tradícií našej obce a stupňa jej vyspelosti želáme
všetkým obyvateľom, aby tieto pravidlá vnútorného života obce uvedomele dodržiavali pre
radosť a šťastie všetkých občanov obce Fintice.
Zo zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení vyplýva, že obec je samostatný
samosprávny územný celok. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce
a poskytuje pomoc orgánom obce. Obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce,
podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok
v obci. Napomáhať udržiavať poriadok v obci je spoločnou záležitosťou obyvateľov obce, jej
návštevníkov a organizácií v nej pôsobiacich.
Obecné zastupiteľstvo obce Fintice vydáva podľa § 6, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku v obci Fintice
v tomto znení:
Paragraf 1
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO
Za verejné priestranstvo sa podľa všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky
miesta, ktoré slúžia verejnosti. Sú to najmú obecné komunikácie, chodníky a priestor okolo
obecných komunikácií po hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných nehnuteľností, priestor
okolo potoka, potok, mosty, verejné prechody, verejné parky, záhrady, detské ihriská,
športoviská, terasy a pod.
Paragraf 2
ČISTOTA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
a/ Vlastníci a užívatelia nehnuteľností, domov a pozemkov i dočasných stavieb, ktoré hraničia
s verejným priestranstvom sú povinní pravidelne čistiť toto priestranstvo, aby bolo vždy čisté.
b/ Vlastníci a užívatelia domov a pozemkov, ktoré hraničia s verejným chodníkom sú povinní
tento čistiť. Čistenie chodníkov a verejného priestranstva pred a okolo obchodných a prev.
org. je povinnosťou pracovníkov a vlastníkov týchto organizácií.
c/ Ak to vyžaduje potreba, chodník treba čistiť aj niekoľkokrát denne. Za suchého počasia
treba chodník pred čistením primerane pokropiť úžitkovou vodou.
d/ V zimnom období sneh a náľadie treba z chodníka odpratať, ak to vyžaduje bezpečnosť

chodcov, treba náľadie denne posypať. Sneh zhodený alebo spadnutý zo striech na chodník
musí majiteľ alebo zodpovedná osoba organizácie odpratať.
e/ Znečistenie miestnych komunikácií je povinný odstrániť ich znečisťovateľ bez zbytočného
odkladu.
Zakazuje sa:
f/ akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva,
g/ vynášať smeti a rôzne odpadky na verejné priestranstvo a iné plochy tomu neurčené,
h/ jazdiť bezdôvodne po verejnom priestranstve, jazdiť po verejnej zeleni akýmkoľvek
dopravným prostriedkom, parkovať na chodníkoch a verejnej zeleni, bicyklovať sa po
chodníkoch pre peších.
Paragraf 3
POUŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH
A/ pri stavbách, prestavbách, nadstavbách, opravách a iných stavebných prácach neskladovať
materiál na chodníkoch, uliciach a ostatných verejných priestranstvách.
B/ Pri opravách striech, komínov a odkvapových žľabov je vlastník nehnuteľnosti povinný
urobiť bezpečnostné opatrenia, aby materiál nepadal priamo zo striech na chodníky a iné
verejné priestranstvá a neohrozoval občanov.
C/ V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva je občan
vykonávajúci práce povinný požiadať o súhlas starostu obce cestou obecného úradu, ktorý
určí podmienky, spôsob využitia dočasného zabratia verejného priestranstva, dobu jeho
trvania a spôsob zabezpečenia úprav verejného priestranstva po skončení prác.
D/ V zmysle par. 21, ods. 3 zákona 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 znečistenie spôsobil povinný dať do pôvodného
stavu /očistiť/.
Zakazuje sa:
-

akékoľvek rozkopávanie ulice alebo chodník bez súhlasu starostu obce.
Paragraf 4
DOMY, DVORY A ZÁHRADY

A/ Majitelia domov, dvorov a záhrad sú povinní starať sa o ich estetický vzhľad, udržiavať
ich v poriadku a funkčné.
Zakazuje sa:
B/ Vypúšťanie splašok z domov a záhrad, žúmp a hnojísk na verejné priestranstvá, do rigolov
a potoka,
C/ písať a kresliť na steny domov, budov a brán, ako i na chodníky okrem nápisov
reklamných, identifikačných a účelových vykonaných so súhlasom obecného úradu.
D/ lepiť plagáty na steny, ploty a brány. Plagáty je možné lepiť len na plochu, ktorá je na
tento účel v obci vyhradená. Ustanovenie platí aj pre účely volebnej kampane.

Paragraf 5
OBCHODY A VÝKLADY
A/ Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť čisté a úhľadné.
B/ Výklady musia byť vkusne upravené a výkladné sklá čisté.
C/ Firemné tabule musia byť čisté a udržiavané v takom stave, aby nezhoršovali vzhľad
budovy a ulice. Nápisy musia byť čitateľné.
D/ Pri predaji tovaru okamžitej spotreby musí byť pred vchodom do prevádzkarne umiestnená
nádoba/kôš na odhadzovanie obalov/ a upozornenie pre konzumentov, aby obaly odhadzovali
do tejto nádoby, ktorá musí byť pravidelne podľa potreby vyprázdňovaná.
E/ Obchodné prevádzky sú povinné zabezpečiť si dostatok nádob na smeti, postarať sa
o čistotu obchodu a okolia odpadových nádob každý deň.
F/ Organizácie a podnikatelia zodpovedajú za vkusnú a estetickú úpravu celého pozemku
a budovy najmä zo strany ulice.
Paragraf 6
TUHÝ DOMOVÝ ODPAD
A/ Smeti a odpad pochádzajúce z domácností môžu byť skladované len v smetných nádobách
a kontajneroch.
B/ Smeti a odpadky pochádzajúce zo záhrad, dvorov a opráv domov a podobne, nie je dovolené ukladať do smetných nádob určených na smeti z domácnosti. Tieto odpadky si majiteľ
odvezie na svoje náklady na určenú skládku komunálnych odpadov.
Zakazuje sa:
C/ zakladať skládky tuhého domového odpadu na verejných priestranstvách, sypať odpadky
a tuhý domový odpad do potoka a okolia a vytvárať v katastrálnom území obce nepovolené
skládky odpadu,
D/ umiestňovať a zakladať skládky tuhého domového odpadu na vlastných pozemkoch alebo
na pozemkoch, ku ktorým patrí užívateľovi právo hospodárenia, bez súhlasu obvodného
úradu životného prostredia, ktorý obsahuje stanovenie podmienok pre prevádzkovanie
a likvidáciu skládky.
Paragraf 7
PALIVO
A/ Tuhé i kvapalné palivo sa uskladňuje zásadne na pozemku alebo v budove vlastníka
mimo verejného priestranstva.
B/ Palivo všetkých druhov, zložené na verejnom priestranstve musí byť odpratané ihneď,
najneskoršie však do 24 hodín.
C/ Vlastník paliva je povinný očistiť verejné priestranstvo od zvyškov paliva.
D/ Dovozom a skladovaním palív nesmie byť porušený chodník, zeleň, verejné priestranstvo
a nesmie byť prerušená premávka.
E/ Skladovanie, premiestňovanie, prečerpávanie palív a ropy a pohonných hmôt sa musí
Zabezpečiť tak, aby nebolo znečistené verejné priestranstvo, spodné vody a vodné toky.

Paragraf 8
MIESTNA ZELEŇ
A/ Zeleň, okrasné kríky, kvety, stromy, upravené zelené plochy, parky, záhonky, záhradky
a predzáhradky, verejné priestranstvá, lúky, polia, rieky, potoky, zvieratá, ryby a hmyz sú
základom zdravého životného prostredia obyvateľov obce.
B/ Občania obce sa spolu so samosprávou obce a organizáciami na jej území budú denne
starať o životné prostredie, jeho udržiavanie a zveľaďovanie.
C/ Občania bývajúci pri potoku alebo inom vodnom toku /jarčeku/ sú povinní starať sa o jeho
korytá a brehy. Pravidelne, najmenej 3x do roka sú povinní pokosiť breh a vyčistiť koryto
toku od kameňov a iných nečistôt, ktoré sa umiestnia na určené miesto /skládku/ o ktorej
likvidáciu sa postará obec.
D/ Vlastník alebo užívateľ nehnuteľností vysádza zeleň a kvety na svojom priedomí a pred
záhradkou, aby pôsobili esteticky voči ostatnému okoliu.
E/ Vlastníci a užívatelia poľnohospodárskych pozemkov a záhrad a extravilánu obce upravujú
a zbavujú buriny okolia poľných ciest a ostatných okrajových častí.
Zakazuje sa:
F/ Znečisťovať zeleň, vodu a vzduch nedbalým konaním alebo výrobnou činnosťou.
G/ Poškodzovať, trhať a lámať parkovú a kvetinovú výsadbu, znečisťovať parky, zelené
pásy a ich príslušenstvá.
H/ Odhadzovať nečistoty, sklo, papiere a iné odpadky na trávniky.
I/ Poškodzovať, znečisťovať a premiestňovať lavice na verejných priestranstvách.
J/ Poškodzovať zariadenia na detských ihriskách /určené deťom na verejných priestranstvách/.
K/ Voziť sa na bicykloch, motocykloch a motorových vozidlách po zelených pásoch a
verejnej zeleni.
L/ Vypúšťať hydinu a iné domáce zvieratá na verejné priestranstvá, do parkov, na zelené
pásy ulíc a ich príslušenstva, na cudzie pozemky pred zberom úrody, po oseve a vo
vegetačnom období.
M/ Podmienky držania psov v obci Fintice upravuje osobitné všeobecne záväzné nariadenie.
N/ Strieľať vtákov a iné živočíchy zo vzduchovky a iných strelných zbraní.
O/ Ničiť odpadové koše, ohrady a iné zariadenia umiestnené na verejnom priestranstve.
P/ Znečisťovať štátne a obecné komunikácie hnojom, olejom a inými substrátmi priemyselnej a komunálnej činnosti.
R/ Vyrubovať stromy na účelových miestach extravilánu bez vedomia obecnej samosprávy
a vyrubovať stromy stojace mimo lesa bez príslušného povolenia.
Paragraf 9
VEREJNÉ OSVETLENIE A OSTATNÉ VEREJNÉ ZARIADENIA
A/ Verejné osvetlenie obhospodaruje obecný úrad vo Finticiach. Občania spolupracujú
pri zabezpečovaní jeho funkčnosti s obecným úradom najmä jeho ochranou a včasným
hlásením závad obecnému úradu.
Zakazuje sa:

B/ Poškodzovať verejné osvetlenie, osvetľovacie telesá, písať, kresliť a lepiť na ne plagáty.
C/ Poškodzovať cestné a turistické značky.
D/ Znečisťovať priestranstvá a autobusové zastávky, ničiť a poškodzovať ich, písať, kresliť
a lepiť na ne plagáty.
Paragraf 10
POŽIARNA OCHRANA
A/ Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov
v blízkosti dymovodov a 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, príp. nádobu s vodou.
D/ Každý, kto zistí požiar je povinný urobiť nevyhnutné opatrenia vrátane s oznámením na
OcÚ, na byt starostu obce, veliteľovi požiarnej jednotky.
Paragraf 11
UŽÍVANIE VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ
1/ Obecné užívanie povrchových vôd, ku ktorému netreba zvláštne zariadenie, je povolené
vykonávať tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových vôd. Iné užívanie vôd si vyžaduje
súhlas vodohospodárskeho orgánu v zmysle zákona č. 138/76 Zb. o vodnom hospodárstve.
Zakazuje sa:
A/ Hádzať akékoľvek predmety do voľných tokov v katastrálnom území obce Fintice
B/ Znečisťovať korytá vodných tokov odpadovými látkami a vodami
C/ Sypať domový odpad do vodných tokov a na ich brehy
D/ Ťažiť zeminu a štrkopiesky pri mostoch a v korytách vodných tokov bez povolenia
E/ Pásť a voľne vypúšťať domáce zvieratá na brehy a ochranné hrádze
F/ Porušovať vodné značky a zábradlia
G/ Rúbať alebo poškodzovať stromy a porasty na brehoch vodných tokov bez povolenia
Zakazuje sa:
A/ Poškodzovať a manipulovať akýmkoľvek spôsobom zariadenia na verejnom /školskom/
vodovode
B/ Plytvanie vodou
C/ Odoberať vodu z hydrantov na iné ako požiarne účely
Paragraf 12
STUDNE
Občania v obci dbajú o čistotu a hygienu jestvujúcich studní a nesmú ich používať na
iné účely. Každá studňa musí byť označená tabuľou.

Paragraf 13
SPRÁVANIE SA NA VEREJNÝCH PODUJATIACH
Správanie sa na športoviskách a kultúrnych podujatiach zabezpečujú usporiadatelia.
Paragraf 14
NOČNÝ POKOJ
Nočný pokoj v obci sa stanovuje od 22,00 do 05,00 hod.
Paragraf 15
CINTORÍN A DOM SMÚTKU
Činnosť občanov na cintoríne upravuje cintorínsky poriadok /Štatút Domu smútku/
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.4.2001.
Paragraf 16
CHOV DOMÁCICH A ÚŽITKOVÝCH ZVIERAT
Nariadenie sa vzťahuje na:
A/ úžitkové zvieratá: kôň, rožný statok, ošípané, ovce, kozy
B/ drobné zvieratá: hydina, zajace a pod.
C/ včely
D/ holuby
E/ spevavé a ozdobné vtáctvo
F/ psov a mačky
G/ kožušinové zvieratá /norky, ondatry a pod./.
Paragraf 16 a
POVINNOSTI CHOVATEĽOV ZVIERAT
A/ Chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodársku budovu /maštaľ, chliev, kurín a pod./
v dostačujúcej vzdialenosti od suseda a ulice. Ďalej sú povinní postarať sa o to, aby objekt
slúžiaci k chovu zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú žumpu.
B/ Hnoj z miestnosti pre zvieratá treba denne odstraňovať a ukladať do vybetónovanej jamy,
opatrenej riadnym krytom.
C/ K zriadeniu /stavba/ nových objektov na chov zvierat je potrebné stavebné povolenie,
k úprave jestvujúcich objektov súhlas – ohlásenie drobnej stavby.

D/ Úle v záhradách pri rodinných domoch musia byť situované tak, aby neobťažovali
susedov. Chov včiel musí byť od susedných nehnuteľností vzdialený najmenej 4 m a 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 k podnikateľskej činnosti.
Paragraf 17
POVINNOSŤ OBČANOV DODRŽIAVAŤ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Povinnosťou každého občana je ustanovenia tohto nariadenia dodržiavať. V prípade,
že niekto poruší povinnosti a zákazy vyplývajúce z tohto nariadenia, orgány obce sú povinné
upozorniť ho na toto porušovanie. V prípade, že občan nezjedná nápravu, požiadať Obvodné
oddelenie Policajného zboru o zásah. V zmysle tohto nariadenia sú oprávnené vyžadovať
plnenie povinností tiež orgány samosprávy, orgány požiarneho zboru a ďalšie poverené
osoby.
Paragraf 18
POKUTY A SANKCIE
1/ Za porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia budú porušovatelia postihovaní
podľa § 47, ods.2 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Pokuta podľa závažnosti
priestupku môže byť uložená až do výšky 5.000,- Sk.
2/ Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky 100.000,- Sk za porušenie
nariadenia obce /zákon č. 369/1990 Zb. § 13a a zákona č. 481/1992 Zb. § 13a, ods. 1 až 3./
paragraf 19
PLATNOSŤ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť 19.7.1993
2/ Všeobecne záväzné nariadenie obce F i n t i c e bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
dňa 24.6.1993 uznesením č. 3/1993.

František K o č i š
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2005,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom
poriadku v obci Fintice

Všeobecné záväzné nariadenie o verejnom poriadku v obci Fintice sa mení
takto:

- v § 8, písmena M/ sa ruší doterajšie znenie: „Púšťať voľne psov... .“
§ 8, písmeno M/ sa nahrádza novým znením.

§ 8 písmeno M/ znie: Podmienky držania psov v obci Fintice upravuje
osobitné všeobecné záväzné nariadenie.

- v § 16a sa vypúšťa znenie pod písmenom D/. Doterajší odsek písmena E/
sa označuje ako písmeno D/ a odsek písmena F/ ako písmeno E/.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
dňa ........................

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od
vyvesenia.

Vo Finticiach, dňa 2.3.2005

František K o č i š
starosta obce

