Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE Komoča
č. 1/2011

O VEREJNOM PORIADKU
Obec Komoča na základe ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 4, ods. 3, písm. g) a n)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Komoča o verejnom poriadku na území obce Komoča.

Článok 1.
Úvodné ustanovenie.

1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku a vytvoriť
podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku na území obce a stanoviť
činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste.
2. Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo užívateľov
nehnuteľností alebo iných objektov na území obce.

Článok 2.
Základné pojmy.

1. Verejným poriadkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie súhrn podmienok a povinností
upravujúcich udržiavanie verejnej čistoty, verejného poriadku na verejných priestranstvách,
dodržiavanie podmienok nočného pokoja, osobitné užívanie verejných priestranstiev,
skladovanie a nakladanie, čistenie chodníkov, ochrana verejnej zelene, používanie predmetov
zábavnej pyrotechniky I. a III. triedy.
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2. Za verejné priestranstvo sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na
verejné užívanie a sú verejne prístupné. Sú to najmä verejne prístupné cesty a miestne
komunikácie, chodníky, parkoviská, parky, trhové miesta, cintoríny a ihriská. Verejné
priestranstvá sú tiež bežne užívané miesta športových podujatí, obchodné prevádzky a pod. v
prevádzkovej dobe alebo v dobe konania podujatí.
3. Verejnoprospešným zariadením sa rozumie každé zariadenie a jeho funkčné časti slúžiace
prechodne alebo trvalo verejnosti, najmä prvky obecnej architektúry, hydranty, lavičky
a sedačky slúžiace na oddych, stojany na bicykle, zábradlia, stožiare verejného osvetlenia,
dopravné informačné značky a tabule, svietidlá a elektroinštalačné prvky verejného
osvetlenia, poklopy, koše na odpadky a ich časti, nádoby na smeti a ich časti a pod.
4. Miestnou komunikáciou sa rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo
vlastníctve obce, chodníky a verejné priestranstvá, ktoré slúžia obecnej doprave a sú zaradené
do siete miestnych komunikácií, ďalej komunikácia, alebo časť cesty určená pre chodcov,
ktorá je spravidla oddelená od cesty výškovo, alebo iným spôsobom. Chodníkom sa rozumie
aj priestor určený výhradne pre chodcov, ktorý je prepojením nehnuteľnosti s najbližšou
miestnou komunikáciou a to aj vtedy, ak sú takýmto priestorom schody.
5. Verejnou zeleňou sa rozumie súbor drevín (stromov a kríkov), bylín a neživých prvkov
verejného priestranstva a verejnosti prístupného miesta, ktorý sa vyvinul prirodzeným
spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom a tvorí
prírodnú časť životného prostredia obce.
6. Alkoholickým nápojom sa rozumejú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré
obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
7. Verejne prístupným miestom je každé miesto, slúžiace trvalo alebo prechodne verejnosti,
ktoré je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za úplatu. Sú to parky, prístrešky
zastávok autobusovej dopravy, obchody, pošta, pohostinstvá, prevádzky poskytujúce služby,
parkoviská motorových vozidiel, trhoviská, ihriská, školy, školské zariadenia, budova
samosprávy a iné.
8. Pyrotechnickými predmetmi sú pyrotechnické predmety triedy I až III.
9. Ohňostrojom je súčasne alebo v krátkom časovom slede nasledujúce odpaľovanie
pyrotechnických predmetov triedy I až III.
10. Udržiavanie čistoty a zjazdnosti obecnej komunikácie sa rozumie najmä ich zametanie,
čistenie, odstraňovanie snehu a poľadovice.
11. Čas nočného pokoja na území obce Komoča je stanovený od 22:00 h do 06:00 h
nasledujúceho dňa.
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Udržiavanie verejného poriadku.

§1
Udržiavanie verejného poriadku na verejných priestranstvách.

V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov s cieľom zlepšiť vzhľad
a životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) odhadzovať smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly, zvyšky z jedál, ovocie a iné odpadky
mimo nádob na to určených a znečisťovať okolie vyberaním odpadu zo smetných nádob
b) vyhadzovať, vymetať a inak vynášať smeti z domov, obchodov, prevádzkových miestností
a bytov na verejné priestranstvá
c) požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách mimo vyhradených priestorov,
najmä na chodníkoch, v parkoch a v blízkosti školských, športových, kultúrnych zariadení a
pietnych miest.
d) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stánkového predaja
e) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, čistiť a umývať dopravné
prostriedky, stroje a zariadenia na verejných priestranstvách, alebo inak znečisťovať verejné
priestranstvo splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami.
f) poškodzovať alebo znečisťovať verejné priestranstvá, ako sú chodníky, cesty, steny budov,
oplotenie, verejnoprospešné zariadenia a objekty (autobusové zastávky, dopravné zariadenia,
verejné telefónne stanice, osvetľovacie telesá a pod.) vrátane sprejovania.
g) úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo
premiestňovať dopravné značky alebo iné orientačné a informačné zariadenia.
h) vedome poškodzovať prvky drobnej záhradnej architektúry a obecného majetku (lavičky,
pieskoviská, hojdačky, preliezačky, zábradlia , oplotenia a pod.)
i) akokoľvek poškodzovať, znehodnocovať a ničiť verejné objekty a zariadenia, pamiatkové
objekty a zariadenia .

-4j) porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa a zásady občianskeho
spolunažívania najmä znečisťovaním verejného priestranstva vykonaním telesnej potreby, a
ďalšími konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a miestach verejne prístupných vzbudzujú
verejné pohoršenie
k) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a
škvaru bez súhlasu obce.
l) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné
látky
m)spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a domový odpad na zemi alebo v smetných nádobách,
svojvoľne zakladať skládky smetí a odpadu mimo miest na to vymedzených
n) parkovaním zamedzovať príjazd vozidiel osobitného určenia a vozidiel zimnej údržby
o/ jazdiť s vozidlami, pracovnými strojmi, ktoré nad prípustnú normu znečisťujú ovzdušie
výfukovými plynmi, hlukom a znečisťujú verejné priestranstvo
p/ vypaľovanie suchých porastov a pasienkov ako aj trávnych plôch na celom území obce
r/ okrem zákazu fajčenia uvedeného v osobitnom predpise, je v záujme ochrany nefajčiarov
fajčenie zakázané:
-

na krytých autobusových zastávkach
na miestach, na ktorých sa nachádzajú športové, plochy určené pre deti a mládež
na verejne prístupnom mieste, ako aj v celom areály materskej školy

s/
zakazuje sa svojvoľné sadenie stromkov, krov a iných porastov bez vedomia
a predchádzajúcej konzultácie so starostkou obce, prípadne ňou povereným pracovníkom.
Platí pre porasty vyššie ako 0,50 m.
§2
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja.
1. Zakazuje sa rušiť nočný pokoj hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú
pomerom (spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, motocyklov, strojov, výbušnín,
hlučným prejavom a pod.)
2. Tento zákaz sa nevzťahuje:
a) na podujatia organizované a oznámené obci
b) pri výročných a slávnostných akciách usporiadaných obcou
c) v prípadoch zimnej údržby miestnych komunikácií a odstraňovania havárií inžinierskych
sietí
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Práva a povinnosti občanov a organizácii
l. Obyvatelia obce a organizácie majú právo dožadovať sa plnenia povinností obce
uvedené v § 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia
2. Občania a organizácie sú povinní používať miestne komunikácie a chodníky, ako
i verejné priestranstvá a verejnoprospešné zariadenia tak, aby nedochádzalo i ich
poškodeniu a znečisteniu. V prípade ich poškodenia a znečistenia sú povinní uviesť veci
do pôvodného stavu alebo škodu uhradiť
3. Občania a organizácie sú povinní pravidelne čistiť a udržiavať chodníky i v zimnom
období ako aj odvodňovacie kanály, verejné priestranstvo pred svojimi rodinnými
domami, podieľať sa a ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci, napomáhať
udržiavať verejný poriadok v obci
4. Organizácie sú povinné vybudovať si skládky odpadov tak, aby tieto vyhovovali
zákonným normám
5. Každá domácnosť ako aj organizácia je povinná vlastniť nádobu na komunálny
odpad a byť zapojená do organizovaného vývozu komunálneho odpadu.

§4
Práva a povinnosti obce

l. Obec vykonáva údržbu, úpravu a čistenie verejných priestranstiev, miestnych
komunikácii, verejnej zelene, parkov a verejnoprospešných zariadení
2. Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, správu a údržbu verejnej zelene a správu
verejného osvetlenia
3. Obec zabezpečuje dostatočný počet odpadových nádob, ich rozmiestnenie
a pravidelnú údržbu. Nádoby si občania ako aj organizácie hradia sami na vlastné
náklady. Každá domácnosť je povinná vlastniť nádobu na smeti
4.Obec má právo dožadovať sa splnenia povinností podľa tohto VZN.
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Osobitné užívanie verejného priestranstva.

1.Užívať verejné priestranstvo na iný osobitný účel, ako je obvyklé, možno len po vydaní
súhlasu obce na osobitné užívanie verejného priestranstva
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie motorového vozidla,
prívesu, návesu na jednom mieste.
3. Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva je povinný:
a) verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel
b) zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení
c) zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď odstrániť
d) zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam podzemných inžinierskych sietí /uzávery
vody, plynu a podobne.)
e) vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva
f) užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky
g) ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné priestranstvo na
svoje náklady do pôvodného stavu.
4. Vlastníci alebo užívatelia predajných miest a obchodov sú povinní zabezpečiť poriadok a
čistotu v priestore, ktoré vlastnia alebo užívajú:
-vlastníci- na celom priestore, ktorý vlastnia
- užívatelia- 3 m, ak nie je stanovené inak v nájomnej zmluve.

§6
Čistenie chodníkov
1. Na území obce je v zmysle osobitného predpisu povinný čistiť chodníky ako aj schody
vlastník (správca, užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti na vlastné náklady. Čistenie chodníkov
pred obchodmi alebo prevádzkami sú povinné zabezpečiť fyzické alebo právnické osoby,
ktoré ich vlastnia, prevádzkujú alebo užívajú. Čistením sa rozumie povinnosť kropiť, zametať,
odstraňovať burinu, odpadky a iné nečistoty.

-72. Čistením je tiež odstraňovanie snehu a ľadu, posýpanie chodníkov, aby tento mohol v plnej
miere slúžiť svojmu účelu. Sneh a ľad z chodníka treba odpratať tak, aby sa ním nezatarasili
priechody cez komunikáciu, schody a vjazdy do budov alebo iných zariadení alebo plochy
využívané na manipuláciu s materiálom alebo tovarom. Chodník treba čistiť i cez deň tak,
aby bol sústavne čistý. V zime musí byť vždy odprataný sneh a na chodníku sa nesmie nechať
vytvoriť námraza alebo ľad.

§ 7
Skladanie a nakladanie

1. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ako to
nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Nakladanie a skladanie tovarov,
materiálov, výrobkov a obalov sa musí vykonávať bezodkladne a bez zbytočných prieťahov.
Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve pripravené bezprostredne
pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a bezpečnosť. Skladanie a nakladanie sa musí
vykonať bez zbytočného odkladu. Pôvodca prípadného znečistenia, resp. poškodenia
(odosielateľ, dopravca alebo príjemca nákladu) po naložení a zložení nákladu je povinný
verejné priestranstvo ihneď očistiť.
2. Materiál skladovať na povolenom mieste v nevyhnutnej miere tak, aby nebol roznášaný
vetrom, splavovaný dažďom, aby neohrozoval bezpečnosť chodcov, dopravu, majetok a
životné prostredie.
3. Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na
verejných priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, pri verejnej zeleni je zakázané okrem
dní organizovaného zberu. Odvoz nadrozmerných odpadov, sutín z búracích prác, odpadov po
stavebných úpravách a iných odpadov zabezpečuje organizácia alebo občan vykonávajúci
činnosť súvisiacu s ich hromadením, ktorý je zodpovedný za ich zneškodnenie.
4. Zakazuje sa umiestňovať na verejnom priestranstve rôzne predmety ako rezervovanie
miesta pre skladanie a nakladanie tovaru, s výnimkou riadneho schváleného dopravného
značenia.
§

8

Podmienky pre jazdu dopravných prostriedkov

1. Zakazuje sa jazdiť s dopravnými prostriedkami, ktoré samé alebo svojim nákladom
znečisťujú verejné priestranstvá. Dopravné prostriedky musia byť zbavené nečistôt
pred ich vjazdom na verejné priestranstvo, najmä vozidlá vychádzajúce zo stavenísk,
súkromných pozemkov a terénnych ciest. Vlastníci, prevádzkovatelia vozidiel

stojacich na komunikáciách a ich súčastiach sú povinní umožniť čistenie a odvoz
odpadkov.
2. Ten, kto dopravným prostriedkom znečistí verejné priestranstvo (majiteľ, prevádzkovateľ)
je povinný ho bezodkladne, bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť očistenie na vlastné
náklady.
3. Dopravný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním alebo
odkvapkávaním neznečisťoval vozovku a ovzdušie. Prikryté plachtou musia byť sypké hmoty,
kovové triesky, seno, slama, piliny a podobné materiály. Materiály, ktoré spôsobujú zápach,
sa môžu prepravovať len v uzavretých nádobách, krytých vozidlách, alebo na vozidlách, ktoré
sú zakryté iným spôsobom.
4. Ak vodič zistí poruchu na vozidle, alebo na náklade, ktorá by mohla znečistiť verejné
priestranstvo, je povinný ju bezodkladne, bez prieťahov odstrániť. Ak to nemôže vykonať,
môže v jazde pokračovať len na miesto, kde môže poruchu odstrániť. Je povinný vykonať
také opatrenia, aby znečisťovanie verejného priestranstva bolo obmedzené na najmenšiu
možnú mieru.
5. Zakazuje sa akýmkoľvek dopravným prostriedkom vchádzať na chodník, zastavovať a
parkovať na chodníku, resp. iným spôsobom obťažovať a obmedzovať chodcov.

§9
Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky

1. Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú
pyrotechniku okrem 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka a akcií podliehajúcich
oznamovacej povinnosti uvedených v odseku 2.
2. Ohňostroj a prípadné podobné akcie so zábavnou pyrotechnikou sa môžu uskutočniť len po
oznámení obci, a to najneskôr 10 dní pred termínom ich uskutočnenia. V oznámení
oznamovateľ uvedie meno osoby zodpovednej za uskutočnenie ohňostroja, miesto a čas
spustenia ohňostroja.
3. Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zábavné, športové a iné podujatia schválené alebo
povolené obcou za predpokladu, že organizátor zodpovedá za bezpečnosť účastníkov
podujatia podľa osobitných predpisov.
4. Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach a v miestach, kde
by mohlo dôjsť k narušeniu občianskeho spolunažívania, najmä v blízkosti kostola, škôlky.

-9§ 10
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení

1. Je zakázané vylepovať plagáty alebo iné reklamné pútače mimo stanovených plôch.
2. Vylepovať plagáty možno len na miestach k tomu určených, t.j. na výlepných plochách
(informačných tabuliach) a vo vnútri výkladových vitrín so súhlasom vlastníka alebo nájomcu
zariadenia.
3. Vylepovať plagáty na iných miestach viditeľných z verejných priestranstiev možno len so
súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, ktorý po strate aktuálnosti plagátu je zodpovedný za jeho
odstránenie.
4. Škodu spôsobenú znečistením od vylepených plagátov je povinná uviesť do pôvodného
stavu fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju zavinila. Ak sa tak nestane ani po upozornení,
urobí tak poverená fyzická alebo právnická osoba na základe rozhodnutia obce na náklady
pôvodcu spôsobenej škody.

Článok 4
Kontrola a sankcie.
1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú: starosta, poslanci, hlavný kontrolór
obce a poverení zamestnanci obecného úradu.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 33,€
4. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN
môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6638,-€.

-
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Záverečné ustanovenia

1. Pravidlá určujúce verejný poriadok v bytových domoch stanovuje domový poriadok
vypracovaný správcom alebo vlastníkom bytového domu.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
prepisov a platných všeobecne záväzných nariadení na území obce Komoča.
3. Povinné osoby uvedené v článku 1. ods. 2 tohto nariadenia sú povinné dodržiavať ostatné
platné všeobecne záväzné nariadenia obce súvisiace s dodržiavaním verejného poriadku.
4 Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Komoči č. 23, zo dňa
30.06.2011 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obecného
úradu v Komoči.
V Komoči 15.07.2011

Valéria Lukácsová
starostka obce

Schválené: na rokovaní OZ obce dňa: 30.06.2011
Vyhlásené: vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15.06.2011
VZN nadobúda účinnosť dňom: 15.07.2011

