Všeobecne záväzné nariadenie obce Fintice
č. 1/2015
o čistote a verejnom poriadku

Obecné zastupiteľstvo obce Fintice 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 sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení.
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 Fintice.
§2
Pôsobnosť
Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby
(ďalej len „všetky osoby“) zdržiavajúce sa na území obce Fintice.
§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.
DRUHÁ ČASŤ
ČISTOTA
§4
Čistota verejných priestranstiev
1) Každý je oprávnený užívať priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru
a účelu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí
zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu
verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu
zložiek životného prostredia (pôdy, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia a
pod.).
2) V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života
obyvateľov obce a estetického vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách zakazuje:

a) odhadzovať odpady (smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly všetkého druhu, zvyšky
jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky a iné odpadky) mimo odpadových nádob, alebo
miest na to určených obcou, znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových
nádob,
b) znečisťovať verejné priestranstvo vylievaním odpadových vôd, vykonávaním telesnej
potreby, zvratkami, pľuvaním, žuvačkami,
c) vyhadzovať, vymetať a inak vynášať odpady všetkého druhu z domov, z dvorov,
obchodných a reštauračných prevádzok, prevádzok ambulantného alebo stánkového
predaja a iných objektov a ukladať ich mimo smetných nádob,
d) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať
priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami, s výnimkou
nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísiel
motorových vozidiel,
e) vypúšťať alebo vylievať do uličných kanalizačných pustí splaškové vody, fekálie,
chemikálie, oleje, pohonné látky a inak znečistené tekutiny,
f) vykonávať akúkoľvek činnosť, smerujúcu k znečisteniu alebo poškodzovaniu
verejného priestranstva alebo zariadenia verejného priestranstva.
3) Ak dôjde k znečisteniu verejného priestranstva je osoba, ktorá znečistenie spôsobila,
povinná bezodkladne ho odstrániť.
4) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní zabezpečovať čistotu
verejných priestranstiev priľahlých k ich nehnuteľnosti1).
§5
Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží
1) Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov a nádrží akékoľvek predmety, ktoré by
mohli spôsobiť ich znečistenie. Ukladať veci na brehoch vodných tokov, nádrží a na
miestach, z ktorých by mohli byť splavené do vodných tokov a nádrží alebo spôsobiť
ich znečistenie.
2) Zakazuje sa do vodných tokov vypúšťať alebo vylievať škodlivé tekutiny zvyšky
olejov, pohonných látok, žieravín a pod.) schopných ohroziť užívateľov vody a stav
vodnej fauny a flóry.
3) Zakazuje sa vykonávať údržbu dopravných prostriedkov a iných strojov a strojných
zariadení a umývať ich na brehoch tokov a vodných nádrží a v ich blízkosti.
4) Zakazuje sa poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov a nádrží alebo
odstraňovať a poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy.
§6
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.

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
§7
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 mesta.
§8
Obmedzenie predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
1) V záujme ochrany a dodržiavania verejného poriadku v súvislosti s predajom,
podávaním a požívaním alkoholických nápojov, určuje obec na základe § 2 ods.4 a 5
zákona č. 219/1996 Z. z. celoročný zákaz predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na týchto miestach a v priestoroch :
a) v prístreškoch zastávok hromadnej dopravy
b) v školských zariadeniach a v okolí 100 metrov od objektov školských zariadení,
c) v priestoroch detských ihrísk,
d) v priestoroch cintorínov.
e) v dome smútku
2) Zákaz uvedený v ods. 1 neplatí
a) pri jednorazových alebo krátkodobých akciách obecného významu, najmä ak ide o
predajné, propagačné alebo spoločenské podujatie organizované obcou, alebo na
základe písomného povolenia obce,
b) v priestoroch obcou povolených letných terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských
prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby
§9
Zákaz fajčenia aj na iných verejne prístupných miestach
Na verejne prístupných miestach2), mimo zariadení a priestorov na to určených, prevádzkovo
a priestorovo prispôsobených, je zakázané fajčenie tabakových výrobkov, a to do vzdialenosti
10 metrov od objektu materskej školy, na cintoríne, dome smútku a na zastávkach hromadnej
dopravy v priestore začínajúcom 20 m pred označníkom zastávky a šírke 3 m. Uvedený zákaz
sa nevzťahuje na miesta, kde platí zákaz fajčenia podľa osobitného predpisu3).

§ 10
Nočný pokoj
1) Čas nočného pokoja je na celom území obce stanovený od 22.00 hod. do 06.00 hod.
2) Nočný pokoj je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú
pomerom.
3) Zákaz rušenia nočného pokoja sa netýka:
a) vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré nemožno
vykonať v inom čase - úpravy komunikácií, čistenie, umývanie, zimná údržba
komunikácií a odstraňovanie havárií inžinierskych sietí,
b) uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kultúrnych, športových, hudobných a pod.)
organizovaných alebo povolených obcou.
§ 11
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov4)
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIE
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie
dňa 29.05.2015.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo vo
Finticiach, dňa 15.06.2015 uznesením č. VZN č. 22/1/2015.
(3) Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Fintice
dňa 16.06.2015.
(4) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.07.2015.
(5) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/1993 a VZN 7/2005 o verejnom poriadku.

.........................................
Mgr. Terézia Gmitrová
starosta obce
___________________________________________________________________________
1)
2)
3)
4)

§ 9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 7 ods. 1 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 71/1997 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v neskorších predpisov, zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

