Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Čakajovce
Číslo 2/2006

O dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty
Obecné zastupiteľstvo v Čakajovciach na základe §6 a §11 ods.3. písm.b/, c/ a §4 ods.3. písm.
d/, e/, f/ ,g/, m/.Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení O dodržiavaní verejného poriadku
a verejnej čistoty.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty v obci je jedným zo základných
predpokladov ochrany a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského
a občianskeho spolunažívania
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI MAJITEĽOV, SPRÁVCOV A UŽÍVATEĽOV
PRIESTRANSTIEV, NEHNUTEĽNOSTÍ A POZEMKOV.
§2
(1) Na území obce je zakázané:
a) vypaľovať akékoľvek porasty ( medze, burina, kroviská) – v zmysle § 22 zák. č.
23/1962 Zb. a Vyhl. MVSR č. 446/1991
b) ohrozovať a negatívne ovplyvňovať susedovu stavbu alebo pozemok úpravami
pozemku alebo stavby na ňom zriadenej.
c) obťažovať susedov hlukom, prachom , popolčekom, dymom, páchnucimi plynmi,
parami, pevným a tekutým odpadom, svetlom , vibráciami a tienením nad mieru
hygienicky odôvodniteľnú.
d) odstraňovať zo svojej pôdy korene alebo vetvy stromu presahujúce zo susedného
pozemku v nevhodnej ročnej dobe.
e) umožňovať vnikanie držaných zvierat na cudzí pozemok.
f) používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem
31.12.,1.1.,a na podujatiach , na ktoré dá súhlas obec Čakajovce.( vyhláška č. 536/1991
Zb., vyhláška 14/1977 Zb.)
(2) Čas nočného kľudu je na celom území obce Čakajovce stanovený od 22.00 hod. do 6.00
hod. nočný kľud je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru
primeranú pomerom / spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, a pod.
/zákaz sa netýka 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.
OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD
§3
(1) zakazuje sa do korýt tokov, nádrží vhadzovať smeti, odpad a akékoľvek predmety alebo
ich ukladať na miesta z ktorých by mohli byť splavované a ktoré by mohli spôsobiť
závady po bezpečnostnej stránke a ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vôd.

(2) zakazuje sa do povrchových vôd vylievať alebo vypúšťať zdravotne alebo bezpečnostne
závadné látky a tekutiny, a to najmä ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné hnojivá,
tuhé a tekuté kaly, soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohrozovať kvalitu
povrchových a podzemných vôd a život v nich. Ďalej sa zakazuje vo vodných tokoch
a nádržiach a na ich brehoch robiť údržbu alebo umývať motorové vozidlá. Verejnou
kanalizáciou sa môžu odvádzať len vody v akosti a množstve stanovenom kanalizačným
poriadkom, poprípade na základe povolenia vydanom Obvodným úradom životného
prostredia v Nitre. Správcom verejnej kanalizácie je Obec Čakajovce.
(3) vypúšťanie odpadových vôd do povrchových je upravené Zákonom č. 138/1973 Zb.
o vodách, Nariadením vlády SSR č. 30/1977 Zb. Vyhláškou Ministerstva lesného
a vodného hospodárstva SSR č. 23/77
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO
§4
Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto nariadenia považujú všetky miesta, priestory
a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu ( pohybu, oddychu, rekreácií občanov) sú to najmä
miestne komunikácie ( cesty, ulice, mosty, verejné plochy zelene, nábrežia, parky, zverejnené
záhrady, nezastavané územia.
PODMIENKY UŽÍVANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA.
§5
(1) v záujme zdravia , verejného poriadku, bezpečnosti občanov a pre udržanie pozitívnych
estetických kvalít života sa zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá a porušovať
verejný poriadok, najmä
a) odhadzovať smeti, ohorky z cigariet, popol, papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny,
a iné nepotrebné veci a odpadky mimo nádob na to určených.
b) znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými vodami, olejmi, znečisťovať
chemikáliami; zákaz sa vzťahuje i na opravy, mytie a čistenie motorových vozidiel na
verejných priestranstvách a na komunikáciách s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel,
reflektorov, brzdových a koncových svetiel a ŠPZ vozidiel čistou vodou
c) akokoľvek úmyselne ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň,
verejné objekty a zariadenia / lavičky, odpadové nádoby, detské ihriská, osvetľovacie
telesá, sochy, pamätníky, verejné telefónne stanice – búdky, autobusové zastávky,
cestovné poriadky, dopravné značky, reklamné zariadenia, školský majetok a verejný
majetok a pod./
d) spaľovať zvyšky rastlín, lístia , smetí, odpadkov, vypaľovať trávu na verejných
priestranstvách, komunikáciách, chodníkoch a smetných nádobách
e) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja
f) vyberať odpad zo smetných nádob
g) vylievať znečistené úžitkové vody do uličných kanalizačných vpustí
h) nechať voľne pobehovať psov bez vodítka a bez označenia evidenčnou známkou
u plemien so stredným a veľkým telesným vzrastom v zmysle základného delenia
plemien podľa FCI alebo krížencov, u ktorých výška v kohútiku v dospelosti dosahuje
viac ako 30cm bez vodítka a nasadeného náhubného koša.
i) vstupovať zo zvieratami alebo ich vypúšťať na detské ihriská a pieskoviská
j) skladovať stavebné materiály, stavebný a iný odpad, palivo škvaru bez povolenia
obecného úradu Čakajovce
k) umiestňovať reklamy, plagáty na iných miestach ako na to určených, viď nástenky,
verejné tabule
l) dlhodobo umiestňovať odpadové nádoby bez súhlasu Obecného úradu v Čakajovciach

m) úmyselne ničiť, poškodzovať, zamieňať, zakrývať alebo premiestňovať orientačné
značenie
n) skladovať na verejných priestranstvách horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky
o) budiť na verejných priestranstvách verejné pohoršenie hlasným nadávaním, zámerným
pľuvaním, vykonávať telesné potreby, príp. iným spôsobom porušovať zaužívané
pravidlá správania sa
p) zakazuje sa fajčiť v čakárňach a prístreškoch na zastávkach hromadnej dopravy
q) znečisťovať kvetinové záhony, dreviny, trávnik psami a inými zvieratami; za spôsobenú
škodu je zodpovedný chovateľ(držiteľ) a má povinnosť nahradiť ju podľa všeobecne
záväzných predpisov a zároveň je povinný bezodkladne odstrániť psom alebo iným
zvieraťom spôsobenú nečistotu vhodnými prostriedkami (vrecúško, lopatka).
UDRŽIAVANIE ČISTOTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
§6
Za čistotu verejných priestranstiev v správe obce zodpovedá
(1) obecný úrad Čakajovce
(2) iné fyzické a právnické osoby, ktorým bolo verejné priestranstvo zverené do užívania
resp. ktoré toto priestranstvo spravujú
§7
Subjekt zodpovedajúci za čistotu verejného priestranstva je povinný najmä
a) zabezpečovať pravidelné čistenie a sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty na verejnom
priestranstve
b) čistenie verejného priestranstva zabezpečiť tak, aby boli jej užívatelia čo najmenej
obťažovaní.
§8
Pri zabezpečovaní športovej, kultúrnej alebo obchodnej akcie je usporiadateľ povinný
a) zabezpečiť dostatočný počet odpadkových košov,
b) zabezpečiť /mobilné / soc. zariadenie – WC a jeho umiestnenie označiť orientačnými
tabuľami,
c) po skončení akcie uviesť priestranstvo do pôvodného stavu na svoje náklady do 4 hod.
pričom čas od 22.00 do 6.00 hod. sa do tejto doby nezapočítava, ak akcia bola ukončená
v tomto čase.
POVINNOSTI MAJITEĽOV, SPRÁVCOV OBJEKTOV A POZEMKOV
SUSEDIACICH S VEREJNÝM PRIESTRANSTVOM
§9
(1) dvory , záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom je povinný
vlastník priľahlej nehnuteľnosti upraviť a natrvalo udržiavať, aby sa nečistoty nedostávali
na verejné priestranstvo;
§10
(1) majitelia a užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov , kríkov a iných rastlín
vyčnievajúcich na chodníky, cesty a ulice obstrihovať do výšky 2,5m a konáre
prerastajúce cez ploty upraviť na hranicu vlastného pozemku tak , aby neprekážali
chodcom a nenarúšali cestnú premávku;

OSOBNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§11
(1) pod pojmom osobného užívania verejného priestranstva sa rozumie jeho využívanie nad
obvyklú mieru alebo iné, než obvyklé účely, najmä: verejné zhromaždenia, kultúrne
a športové akcie, umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytnutie služieb, vykonávanie
stavebných prác, rozkopávok, predajného a reklamného zariadenia, zariadenie cirkusu,
lunaparku a iných akcií,
(2) povolenie na trvalé a prechodné užívanie verejného priestranstva vydáva Obecný úrad
Čakajovce,
(3) osobné užívanie verejného priestranstva je spoplatnené v zmysle všeobecného záväzného
nariadenia Obecného úradu Čakajovce č. 1/2005 o miestnych poplatkoch,
(4) každý komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva je
povinný:
a) dodržiavať podmienky uvedené v povolení,
b) používať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej odnímané svojmu účelu
v povolenej dobe,
c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
d) zabezpečiť prístup k inžinierskym sieťam, požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov
a záchrannej služby,
e) pri skladovaní materiálov zachovať protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty
a priestor pre prípadný protipožiarny zásah,
f) na podujatiach kde sa zúčastňuje väčší počet osôb zabezpečiť úlohy na úseku požiarnej
ochrany / v zmysle Zákona č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane/ a zdravotnej
a hygienickej službe,
g) zaistiť bezpečnosť užívateľom verejného priestranstva najmä v nočnej dobe,
h) po skončení užívania verejného priestranstva uviesť toto na svoje náklady do pôvodného
stavu v stanovenom termíne.
PODMIENKY PRE NIEKTORÉ DRUHY /SPÔSOBY/ OSOBITNÉHO UŽÍVANIA
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
§12
Vykonávanie stavebných prác
(1) subjekty vykonávajúce stavebnú činnosť môžu užívať verejné priestranstvá len v rozsahu
určenom v pláne organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie
a schválenom hlavným architektom,
(2) pri búraní stavieb možno tehlu, škridlu a iný materiál spúšťať iba pomocou krytých
žľabov umiestnených nad úroveň terénu, aby nedošlo k prášeniu a úrazu; spúšťať
materiál iným spôsobom sa zakazuje,
(3) ak stavenisko nie je ohradené stavebnú suť pri prácach na verejných priestranstvách
odvážať denne do ukončenia pracovnej doby firmy, ktorá práce vykonáva; po ukončení
pracovnej doby zabezpečiť čistenie, prípadne umývanie priľahlých chodníkov –
komunikácií,
(4) zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou
subjektu, ktorá práce vykonáva s uvedením doby povolenia k zvláštnemu užívaniu,

(5) sypké hmoty, malta alebo iný materiál môžu byť pri stavebných prácach skladované na
povolenom, vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve len
v nevyhnutnej miere, a to tak, aby ich vietor alebo voda neroznášali do okolia.
ZVLÁŠTNE STAVEBNÉ PRÁCE – ROZKOPÁVKY
§13
(1) všetky stavebné práce a stavebno – udržiavacie práce / výkopy pre inžinierske siete –
kanalizácia, vodovod, plynové, elektrické vedenie a pod./ ktoré vyžaduje rozkopávanie
ulíc, plôch verejnej zelene a iných plôch, čo má za následok prerušenie ich funkčnosti, je
potrebné vykonať koordinovane a čo najskôr,
(2) povolenie na rozkopávky komunikácií vydáva na základe žiadosti Obecný úrad
v Čakajovciach,
(3) v povolení príslušný orgán stanovuje podmienky vykonania rozkopávky a to najmä
viditeľné označenie rozkopávky tabuľkou s názvom subjektu, ktorý rozkopávku
vykonáva a termínom začatia a ukončenia prác,
(4) subjekty ktoré zasahujú do verejných plôch / komunikácií, zelene/ pri opravách havárií sú
povinné ohlásiť zásah príslušnému orgánu do 48 hod od vykonania rozkopávky/
v pracovnom týždni; povolenie im bude vydané dodatočne,
(5) ak je rozkopávka plánovaná na komunikáciách i na plochách verejnej zelene,
vykonávajúci subjekt je povinný žiadať o povolenie oba príslušné orgány,
(6) lokalizáciu a rozsah vykopávky oznámi povoľujúci orgán okresnej správe požiarnej
ochrany ihneď po vydaní povolenia,
(7) plocha rozkopávky je uvedená do pôvodného stavu na náklady vykonávateľa v zmysle
podmienok stanovených povoľujúcim orgánom.
UMIESTNENIE PLAGÁTOV A REKLAMNÝCH OBJEKTOV
§14
(1) vylepovať plagáty len na miestach k tomu určených (nástenky a verejné tabule),
(2) vylepovať plagáty a umiestňovať reklamné pútače na iných miestach možno len so
súhlasom správcu objektu, správcu plochy.
SKLADANIE A NAKLADANIE MATERIÁLOV
§15
Verejné priestranstvá možno používať na skladanie a nakladanie materiálov na vozidlá za
týchto podmienok
(1) nakladať a skladať materiál a výrobky na verejnom priestranstve sa dovoľuje len vtedy,
ak sa tak nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste; naloženie musí byť čo
najrýchlejšie,
(2) po manipulácii s materiálom alebo s výrobkami odosielateľ alebo príjemca je povinný
verejné priestranstvo vyčistiť a podľa potreby ho i spláchnuť vodou.
ZABEZPEČENIE ÚDRŽBY A ČISTOTY KOMUNIKÁCII
§16
Povinnosti účastníkov cestnej premávky
(1) na území obce Čakajovce sa zakazuje
a) jazdiť vozidlami ktoré nie sú v náležitom technickom stave a nadmerne znečisťujú
životné prostredie,

b)

jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a vozidlami, ktoré
znečisťujú vozovku (§21 vyhlášky FMV č 99/1989 Zb. o pravidlách cestnej
premávky,
c) parkovať a jazdiť po verejnej zeleni a parkovať na nej; po porušení tohto ustanovenia
bude priestupca riešený v zmysle §20 pokuty
(2) znečistené vozidlá musia byť pred vjazdom na vozovku očistené (§21 vyhlášky FMV
č 99/1989 Zb. o pravidlách cestnej premávky),
(3) dopravný náklad musí byť zabezpečený tak aby rozprašovaním , rozsýpaním
a odkvapkávaním neznečisťoval vozovku a ovzdušie,
(4) právnické a fyzické osoby, ktoré znečistili komunikácie na území obce sú povinné na
svoje náklady tieto bezodkladne očistiť.
SPRÁVA KOMUNIKÁCII
§17
(1) miestne komunikácie spravuje obec Čakajovce
Predmetom jej správy sú :
a) komunikácie
b) zábradlia a iné zariadenia pre zaistenie bezpečnosti občanov – chodcov
c) kruhové objazdy a odstavné plochy
d) cestná zeleň
e) krajnice – svahy komunikácii, cestné rigoly
f) čakárne verejnej prímestskej dopravy
g) dopravné značky
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§18
Vo všetkých veciach, ktoré upravuje toto nariadenie môže rozhodovať starosta obce v zmysle
§13 ods.2 písmeno c / zákon číslo 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
KONTOLNÁ ČINNOSŤ A POKUTY
§19
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obecný úrad Čakajovce.
POKUTY
§20
(1) porušovanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je postihnuteľné v zmysle
zákona číslo 372 /1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
(2) pokutu v rámci blokového konania môže uložiť starosta obce Čakajovce.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§21
Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čakajovciach
dňa 20. apríla 2006. Nadobúda účinnosť 15 – tým dňom po vyvesení na úradnej tabuli,
t.j. 05. mája 2006 a platí na celom území obce Čakajovce.
Mgr. Mária Berecová
starosta obce Čakajovce

