Všeobecne záväzné nariadenie obce Brezovička
o verejnom poriadku
Zabezpečovanie verejného poriadku v obci je spoločnou záležitosťou všetkých občanov
ako aj ostatných právnických a fyzických osôb pôsobiacich na jej území. Obyvateľ obce sa
podieľa na jej rozvoji a zveľaďovaní a poskytuje pomoc orgánom obce. Je povinný
ochraňovať majetok obce. Udržiavať poriadok je spoločnou záležitosťou obyvateľov obce
spolu s organizáciami v nej pôsobiacimi.
Obecné zastupiteľstvo v Brezovičke podľa paragrafu 6 zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku v obci
Brezovička v tomto znení:
§1
Verejné priestranstvo
Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem
tých, ktoré sú vo vlastníctve súkromných alebo právnických osôb s výnimkou obce.
§2
Čistota verejných priestranstiev
1) Vlastníci a užívatelia domov a pozemkov, ktoré hraničia s verejným priestranstvom sú
povinní:
a) Toto priestranstvo pravidelne čistiť
b) V zimnom období odpratávať sneh z chodníkov a podľa potreby ich posýpať
2) Vlastníci pozemkov alebo ich užívatelia sú povinní chrániť porasty pred škodcami
a pozemky pred zaburinením a robiť na vlastné náklady opatrenia na zamedzenie
výskytu a rozširovania škodcov. Sú povinní kosiť burinu a zatrávnené plochy podľa
potreby, najmenej dvakrát v kalendárnom roku.
3) Čistenie miestnych komunikácií zabezpečuje obecný úrad, ktorý zodpovedá za ich
zjazdnosť.
§3
Používanie verejných priestranstiev
1) Pri stavebných prácach je potrebné dbať na to, aby materiál nebol skladovaný na
verejných priestranstvách.
2) V nevyhnutných prípadoch je potrebné požiadať starostu obce prostredníctvom
obecného úradu písomne o súhlas na užívanie verejného priestranstva .
§4
Dom, dvory a záhrady
Majitelia alebo užívatelia domov, nádvorí, plotov a záhrad sú povinní starať sa o ich
estetický vzhľad.
§5
Obchody a predajné zariadenia
1) Obchody a iné predajné zariadenia musia byť úhľadné a čisté. Musia byť opatrené
vývesnými tabuľami s uvedenou prevádzkovou dobou, odsúhlasenou obecným
úradom.

2) Výklady musia byť vždy vkusne upravené a v nočných hodinách osvetlené.
3) Firemné tabule musia byť čisté, udržiavané v takom stave, aby nápisy boli čitateľné
a nezhoršovali vzhľad budovy a ulice.
4) V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musia byť pred
vchodom umiestnené smetné nádoby, koše a upozornenie pre spotrebiteľov, aby
obaly odhadzovali do košov. Organizácie sú povinné starať sa o čistotu vlastných
priestorov a ich bezprostredné okolie.
§6
Domové odpady
1) Odpad pochádzajúci z domácností môže byť skladovaný len v smetných nádobách
a kontajneroch.
2) Odpady pochádzajúce zo záhrad a opráv domov nie je dovolené ukladať do smetných
nádob. Tieto odpady si na základe povolenia obecného úradu majiteľ na vlastné
náklady odvezie na skládku TKO.
§7
Verejná zeleň parky a potoky
1) Občania a organizácie nesmú znečistiť verejnú zeleň, vodu a vzduch svojím nedbalým
konaním alebo výrobnou činnosťou.
2) Okolie poľných ciest a okrajových častí, poľnohospodárskych pozemkov a záhrad
upravujú a zbavujú buriny vlastníci alebo užívatelia pôdy.
3) Dno, brehy potokov a jarkov upravujú a čistia občania bývajúci v ich bezprostrednom
susedstve.
§8
Verejné osvetlenie a rozhlas
Verejné osvetlenie a rozhlas sú majetkom obce. Závady na osvetlení a rozhlase občania
oznamujú na Obecnom úrade v Brezovičke.
§9
Nočný pokoj
Občania sú povinní dodržiavať pravidlá občianskeho spolunažívania a správať sa tak, aby
neboli rušené iné osoby najmä hlukom, reprodukovanou hudbou a pod., v čase od 22.00
hod., do 6.00 hod.,
§ 10
Chov domácich zvierat
1) Občania sú povinní chov domácich zvierat zabezpečiť tak, aby svojim voľným
pohybom neznečisťovali verejné priestranstvá a nepoškodzovali stromy, okrasné
kríky, kvetinové záhony a ostatnú zeleň v obci.
2) Chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodárske budovy v zmysle stavebného
zákona. Ďalej sú povinní starať sa o to, aby objekty slúžiace na chov zvierat boli
ľahko čistiteľné a napojené na vodotesnú žumpu.
3) Chovateľ psa staršieho ako 6 mesiacov je povinný platiť za psa poplatok v zmysle
nariadenia o miestnych poplatkoch. Chovateľ je povinný udržiavať psa v čistote,

dávať ho pravidelne očkovať, na verejnosti vodiť s náhubkom a na vodítku. Túlajúcich
psov bude obec pravidelne odchytávať.
Majiteľ je plne zodpovedný za škodu spôsobenú psom a má povinnosť je nahradiť.
§ 11
Správanie sa na verejných priestranstvách
Zakazuje sa:
a) akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva
b) jazdenie po verejnej zeleni a chodníkoch akýmkoľvek dopravným prostriedkom
c) vypúšťanie splaškov z domov na verejné priestranstvá, do rigolov a potokov
d) písať, kresliť a lepiť plagáty na steny domov, ploty, brány, chodníky, zariadenia
verejného osvetlenia a autobusové zastávky. Plagáty možno lepiť len na úradne
vyhradené plochy. Zákaz platí aj pre obdobie volebnej kampane.
e) šliapať po trávnikoch, odhadzovať odpadky, poškodzovať stromy, kríky a zariadenia
pre detské hry.
f) poškodzovať, znečisťovať a premiestňovať lavičky na verejných priestranstvách
g) strieľať vtáky a iné živočíchy
h) ničiť ohrady, odpadové koše a iné zariadenia na verejnom priestranstve
ch) znečisťovať miestne a štátne komunikácie hnojom, slamou, olejmi a ostatnými
substrátmi z priemyselnej a komunálnej činnosti
i) vyrubovať stromy na verejnom priestranstve bez súhlasu príslušného štátneho orgánu.
§ 12
Kontrola a postih
1) Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú pracovníci poverení starostom obce.
2) Za porušovanie nedodržanie ustanovení tohto nariadenia budú občania a iní
porušovatelia postihovaní podľa § 47 ods. 2 paragraf 40 zákona č. 372/90 Zb.
o priestupkoch. Pokuta podľa závažnosti priestupku môže byť uložená až do výšky166 €
( 5.000,- Sk) .
3) Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3 320 € ( 100 000,-Sk)
§ 13
Platnosť nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

Pavol Tomčufčík
starosta obce

