OBEC ŠTEFANOVCE,094 01 ŠTEFANOVCE 64,okr.VRANOV NAD TOPĽOU

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Všeobecné záväzné nariadenie obce Štefanovce č.02/2015
o verejnom poriadku v obci Štefanovce.
Zo zákona č. 369/1990 zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení vyplýva, že obec je
samostatný samosprávny územný celok. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji, zveľaďovaní obce
a poskytuje pomoc orgánom obce. Obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať
sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať pri udržiavaní poriadku v obci.
Udržiavať poriadok je spoločnou záležitosťou obyvateľov obce, chatárov, návštevníkov
a organizácií v nej pôsobiacich.
Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach vydáva podľa § 6 ods. 1 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení Všeobecné záväzné nariadenie č. 2 o verejnom poriadku v obci Štefanovce
v tomto znení:

§ 1
Verejné priestranstvo
Za verejné priestranstvo sa podľa všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky miesta, ktoré
slúžia verejnosti. Sú to najmä obecné komunikácie, chodníky a priestor okolo obecných
komunikácií po hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných nehnuteľností, priestor okolo potoka,
potok, verejné parky a záhrady, detské ihriska, športoviská a pod.

§ 2
Čistota verejných priestranstiev
1)Vlastníci a užívatelia nehnuteľnosti, domov, pozemkov a dočasných stavieb, ktoré hraničia
s verejným priestranstvom sú povinní pravidelne čistiť toto priestranstvo, aby bolo vždy čisté.
2)Vlastníci a užívatelia domov a pozemkov, ktoré hraničia s verejnou zeleňou sú povinní túto
zeleň kosiť a zveľaďovať.
3)Čistenie miestnych komunikácií a chodníka pred OcÚ zabezpečuje obec.
Zakazuje sa :
1) Akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva
2) Vynášať alebo vymetať smeti mimo smetných nádob
3) Poškodzovať akýmkoľvek spôsobom verejnú zeleň

§3
Používanie verejných priestranstiev
pri stavebných prácach
1) Pri stavbách, prestavbách alebo ostatnej činnosti dbať na to, aby materiál nebol skladovaný
na chodníkoch a verejných priestranstvách a tak znemožňoval ich funkčnosť.
2) V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva je potrebné
požiadať o súhlas starostu obce cestou obecného úradu, ktorý určí podmienky a spôsob
využitia dočasného zabratia a úpravy verejného priestranstva.
3) Stavebné úpravy meniace výrazne ráz obce je potrebné prevádzať len so súhlasom
obecného zastupiteľstva a starostu obce.
4) V zmysle § 21 odst. 3 Zákona č. 99/89 Zb. pri odvoze zeminy, alebo inej podobnej činnosti,
je potrebné kolesá motorových vozidiel zakaždým očistiť od hliny, aby neznečisťovali
ulice. Znečistenú obecnú komunikáciu vozidlom je povinnosťou hneď očistiť. Ten, kto
spôsobil jej znečistenie, je povinný dať ju do pôvodného stavu.
5) Zakazuje sa akékoľvek rozkopávanie ulíc bez súhlasu obce.

§4
Domy, dvory a záhrady

1) Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, nádvorí ,
plotov záhrad a udržiavať ich v poriadku a funkčné.
2) Budovy na frontálnej strane ulíc musia byť opatrené odkvapovými žľabmi, zvodmi
a lapačmi snehu.
3) Stavby a iné predmety, ktoré môžu vytvoriť prekážku do verejného priestranstva musia
byť upravené tak, aby neboli príčinou ujmy na majetku alebo zdraví občanov.
4) Stromy presahujúce konármi do verejného priestranstva sa musia orezávať a opadané
lístie denne odpratávať z verejnej zelene.
5)
Dažďová voda zo striech a dvoroch musí byť zvedená do rigolov a potoka tak, aby
nevytekala na verejné komunikácie a nepoškodzovala asfaltový povrch.
6)
Vlastníci a užívatelia záhrad sú povinný tieto pravidelne kosiť v rámci zákona
o ochrane životného prostredia.
Zakazuje sa :
a) Vypúšťanie splaškov z domov a záhrad, ako aj zo žúmp na verejné priestranstva, do
rigolov a do potoka.
b)Lepiť plagáty na steny, ploty a brány. Plagáty možno lepiť len na plochu, ktorá je
v obci určená na tento účel.

§5
Obchodné a iné podnikateľské organizácie
1) Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť úhľadné a čisté.
2) V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť
umiestnený kôš na smeti.
3) Podnikateľské subjekty sú povinné si zabezpečiť Kuka nádoby na smetí.
4) Podnikateľské subjekty zodpovedajú za vkusnú estetickú úpravu celého pozemku
a budovy.

§6
Odpadové hospodárstvo
1) Obyvatelia, užívatelia nehnuteľnosti a .podnikateľské organizácie sa pri nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi riadia zák. č. 223/2001 Z.
z. v znení neskorších predpisov.
2) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným
nariadením obce.
3) Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systémového zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky na miesta určené obcou,
d) zakazuje sa dávať do nádob na komunálny odpad sklo, plasty, popol, trávu, hlinu,
kvety, piliny a uhynuté živočíchy.

§7
Palivo
1) Palivo sa zásadne uskladňuje na pozemku vlastníka mimo verejného priestranstva.
2) Palivo všetkého druhu zložené na verejné priestranstvo musí byť odpratané hneď,
najneskoršie do 24 hod.
3) Vlastník paliva je povinný očistiť priestranstvo od zvyškov paliva.
4) Dovozom a skladovaním paliva nesmie byť porušený chodník, cesta, zeleň
a verejné priestranstvo.

§8
Požiarna ochrana
Občan je povinný riadiť sa požiarnym poriadkom obce Štefanovce.

§9
Parky, zelené pásy a ich príslušenstva
1. Zeleň, okrasné kvety a kríky, stromy, upravené zelené plochy, parky a záhony, záhradky,
verejné priestranstva, lúky a polia, rieky, potoky, vtáctvo, ryby, zvieratá a hmyz je
základom zdravého životného prostredia obyvateľov obce.
2. Občania obce Štefanovce spolu s obecnou samosprávou a organizáciami na jej území sa
denne starajú o životné prostredie, jeho udržiavanie a zveľaďovanie, ako odraz ich
vyspelosti a kladného vzťahu k svojej obci.
3. Občan a organizácia nesmie znečistiť zeleň, vodu, vzduch svojím nedbalým konaním alebo
výrobnou činnosťou.
4. Každý občan vysádza zeleň a kvety na svojom priestranstve a pred záhradkou, aby pôsobili
esteticky voči ostatnému okoliu.
5. Okolie poľných ciest, poľnohospodárskych pozemkov, záhrad a ostatných okrajových častí
extravilánu obce upravujú a zbavujú buriny vlastníci alebo užívatelia pozemkov.

Zakazuje sa:
1. Poškodzovať, trhať, lámať parkovú výsadbu, znečisťovať parky, zelené pásy a ich
príslušenstva.
2. Odhadzovať nečistoty, sklo, papier a iné nečistoty na trávnik.
3. Poškodzovať zariadenia na športových ihriskách.
4. Poškodzovať, lavice na verejných priestranstvách.
5. Parkovať motorové vozidla na verejnej zeleni.
6. Voziť sa na bicykloch a motorkách po zeleni.
7. Na účelových miestach extravilánu obce sa zakazuje vyrúbavať stromy bez povolenia
Obvodného úradu vo Vranove n/T.
8. Vypúšťať domáce zvieratá a hydinu na verejnú zeleň.

§ 10
Verejné zariadenia
1. Verejné osvetlenie, obecný rozhlas, autobusovú zastávku spravuje obecný úrad.
2. Všetky závady a poškodenia na týchto zariadeniach oznámia občania obecnému úradu.

§ 11
Vodné hospodárstvo
1. Všeobecné užívanie povrchových alebo podzemných vôd na uspokojovanie osobných
potrieb domácnosti jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktoré neobmedzí alebo
neznemožní rovnaké používanie iným osobám je dovolené aj bez súhlasu orgánu štátnej
vodnej správy.
2. Občania sa riadia zákonom č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Vlastník, správca alebo nájomca poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov je
povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné podmienky na
výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných pomerov, je povinný najmä zabraňovať
škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udržiavanie pôdnej
vody.
4. Občanov sa dotýka najme § 47 o Ochrane vodných tokov a ich korýt. A to:
(1) Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy , ťažiť
z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť
plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť,
prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do
vodného toku, ja zakázané.
(2) Vlastníci stavieb, ktoré sú umiestnené na vodnom toku sú povinný na vlastné
náklady : a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali
plynulý odtok vôd,
b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami ľadom,
c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho
nehatenému odtoku.

§ 12
Nočný pokoj
1. Nočný pokoj sa stanovuje od 22.00 hod. – 5.00 hod.

§ 13
Chov a povinnosti chovateľov zvierat
1. Chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodársku budovu v súlade so stavebným
zákonom, napojiť na vodotesnú žumpu a pravidelne čistiť.
2. Chovatelia psov staršieho ako 6 mesiacov je povinný ohlásiť psa obecnému úradu. Držať
psa v čistote, očkovať a majiteľ je plne zodpovedný za škodu spôsobenú psom a má
povinnosť uhradiť ju.

§ 14
Cintorín
Povinnosťou občanov je dodržiavať štatút cintorína.

§ 15
Postihy
Za porušenie a nedodržanie ustanovení všeobecného záväzného nariadenia budú občania obce,
právnické osoby a iní porušovatelia postihované v rámci zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

§ 16
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce Štefanovce č. 2/2015 nadobúda účinnosť dňom
15.12.2015
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Štefanovce dňa 15.12.2015

V Štefanovciach 30.09.2015
Slavomír Bujko
starosta obce
VZN vyvesené dňa : 28.11.2015

VZN zvesené dňa: 12.12.2015

