Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Zemplínsky Branč
č. 3/2019
o verejnom poriadku na území Obce Zemplínsky Branč
Obec Zemplínsky Branč na základe ustanovenia § 6 v spojení s
ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) a n)zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len "zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení") vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Zemplínsky Branč č. 3/2019 o verejnom poriadku na území
obce (ďalej len "VZN"):

Článok l
Úvodné ustanovenie
1.
Účelom tohto VZN je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného
poriadku a vytvoriť podmienky pre zabezpečenie ochrany života, zdravia
a majetku na území obce Z. Branč (ďalej len "obec").
2.
Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a
fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce a pre
vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných objektov na území
obce.
Článok 2
Základné pojmy
1.
Verejným poriadkom sa pre účely tohto VZN rozumie súhrn podmienok
a povinností upravujúcich udržiavanie verejnej čistoty, verejného
poriadku na verejných priestranstvách, dodržiavanie podmienok nočného
pokoja, osobitné užívanie verejných priestranstiev, skladanie
a nakladanie, čistenie chodníkov, ochrana verejnej zelene, dopravný
režim, používanie predmetov zábavnej pyrotechniky, umiestňovania
plagátov a reklamných zariadení a ochrana vodných tokov a nádrží.
2.
Za verejné priestranstvo sa podľa tohto VZN považujú všetky miesta,
ktoré slúžia na verejné užívanie a sú verejne prístupné. Sú to najmä
všeobecne prístupné cesty a miestne komunikácie, ulice, chodníky,
parkoviská, verejná zeleň, vodné toky pretekajúce územím obce,
trhoviská, ihriská a pod. a ďalšie vymedzené priestory: cintorín,
okolie kostola, športový areál.
Verejné priestranstvá sú tiež bežne užívané miesta športových podujatí,
obchodné prevádzky a pod., v prevádzkovej dobe alebo doby konania
podujatí. V pochybnostiach je obec oprávnená rozhodnúť, či ide o
verejné priestranstvo.
3.
Chodníkom sa pre účely tohto VZN považuje pešia komunikácia, ktorá je
súčasťou cestnej komunikácie a je priľahlá k nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou
komunikáciou.
4.
Čas nočného pokoja na území obce je stanovený:
od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.

Článok 3
Udržiavanie verejného poriadku
§1
Udržiavanie verejného poriadku na verejných priestranstvách
1. 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 jedál,
ovocia a iné odpadky, mimo nádob na to určených, znečisťovať okolie
vyberaním odpadu zo smetných nádob,
b) znečisťovať verejné priestranstvo vymetaním alebo vynášaním smetí
alebo iných odpadov z domov, bytov, obchodných a reštauračných
prevádzok, prevádzok stolového alebo stánkového predaja, prevádzkových
miestností a ukladať ich mimo zberných nádob,
c) požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách (mimo
vyhradených priestorov), najmä na chodníkoch, parkoch a v blízkosti
obecných, športových, kultúrnych a pod. zariadení,
d) predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar
mimo priestranstiev na to určených,
e) poškodzovať a znečisťovať verejné priestranstvá, ako sú chodníky,
cesty, steny budov, oplotenie, verejno-prospešné zariadenia a objekty
(autobusové zastávky, dopravné zariadenia, osvetľovacie telesá a pod.).
f) úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať,
zakrývať alebo premiestňovať dopravné značky alebo iné orientačné a
informačné zariadenia,
g) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a domový odpad na zemi alebo
v zberných nádobách, svojvoľne zakladať skládky smetí a odpadu mimo
miest na to vymedzených,
h) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný
odpad a palivo bez povolenia príslušných orgánov,
i) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé,
výbušné a iné nebezpečné látky,
j) obťažovať susedov hlukom, prachom, dymom, páchnucimi plynmi, parami
a tekutým odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky
prípustnú,
k) budiť na verejných priestranstvách verejné pohoršenie hlasitým
nadávaním, pľuvaním, krikom, vykonávaním telesnej potreby, prípadne
iným spôsobom porušovať zaužívané pravidlá slušného správania sa,
l) ničiť a poškodzovať pamiatkové objekty (napr. pamätníky, hroby a
náhrobné kamene),
m) nechávať voľne pobehovať psov, prípadne iné zvieratá,
n) parkovať s vozidlami na chodníkoch spôsobom, ktorý znemožňuje
chodcom plynulý pohyb, alebo parkovať na miestach, ktoré nie sú na to
vyhradené,
o) akékoľvek umývanie motorového vozidlá každého druhu na verejných
priestranstvách a znečisťovať ich odpadovými vodami, olejmi,
chemikáliami alebo inými znečistenými tekutinami,
p) poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia.
2. Obec je povinná zabezpečiť na verejných priestranstvách dostatočný
počet odpadových košov, pravidelne ich vyprázdňovať a udržiavať.

§2
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja

1. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad
mieru primeranú pomerom (spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut,
strojov, výbušnín, hlučným prejavom a pod.).
2.
Tento zákaz sa nevzťahuje:
a) na podujatia organizované obcou alebo oznámené obci, pričom sa
vyžaduje písomný súhlas starostu obce,
b) pri výročných, slávnostných akciách usporiadaných obcou za podmienok
zabezpečenia verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených strán,
c) v prípadoch určeného plánu činností, ktoré nemožno vykonať v inom
čase a to najmä úpravy komunikácií, čistenia, umývanie, zimnej údržby
komunikácií, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod.,
d) na posledný a prvý deň v roku.

§3
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1.
Používať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený, možno len po
vydaní súhlasu obce na osobitné užívanie verejného priestranstva.
2.
Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie
vozidla, prívesu, návesu na jednom mieste mimo stráženého parkoviska po
dobu najmenej troch mesiacov.
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 (dažďové vpuste, kanalizačné šachty, uzávery vody,
plynu a pod.),
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
Čistenie miestnych komunikácií, miestnych komunikácií určených pre
chodcov alebo chodníkov a opatrenia na zábranu padania snehu a ľadu zo
striech
1.
Na území obce je povinný čistiť miestne komunikácie, miestne
komunikácie určené pre chodcov alebo chodníky správca miestnych
komunikácií na vlastné náklady.
Zároveň je správca miestnych komunikácií , miestnych komunikácií
určených pre chodcov alebo chodníkov povinný bez prieťahov odstraňovať
všetky závady v ich zjazdnosti alebo schodnosti.

2.
Čistením sa rozumie povinnosť kropiť, zametať, odstraňovať burinu,
odpadky a iné nečistoty.
Čistením je tiež odstraňovanie snehu a ľadu, posýpanie chodníkov
inertným materiálom, aby tento mohol v plnej miere slúžiť svojmu účelu.
3.
Na odstraňovanie závad v zjazdnosti alebo v schodnosti možno používať
chemické posypové materiály v súlade s osobitnými predpismi a len tam,
kde je to nevyhnutne potrebné.
4.
Pri znečistení miestnej komunikácie, miestnej komunikácie určenej pre
chodcov alebo chodníka, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu
v zjazdnosti alebo v schodnosti, je povinný ten, kto znečistenie
spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného
stavu. Ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie
náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do
pôvodného stavu.
5.
Pri poškodení miestnej komunikácie, miestnej komunikácie určenej pre
chodcov alebo chodníka, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu
v zjazdnosti alebo v schodnosti, je povinný ten, kto poškodenie
spôsobil, uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením
poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa
nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni sám.
6.
Správca miestnych komunikácií zodpovedá za škody, ktorých príčinou boli
závady v zjazdnosti alebo v schodnosti miestnych komunikácií, miestnych
komunikácií určených pre chodcov alebo chodníkov okrem prípadu, že
preukáže, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na
ne predpísaným spôsobom upozorniť.
7.
Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape cencúle, vlastník alebo správca
alebo užívateľ takejto nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia,
aby cencúle, ľad alebo sneh zo strechy neohrozili život alebo zdravie
ľudí.

§5
Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií v zimnom období
1.
Zimnú údržbu verejných priestranstiev zabezpečuje správca verejného
priestranstva zametaním a odstraňovaním snehu (pluhovaním, mechanickými
nástrojmi a odvozom snehu z okraja vozoviek), ako aj posýpaním
chemickými, alebo inertnými materiálmi na odstraňovanie,
alebo zmierňovanie vplyvu poľadovice, prípadne šmykľavosti snehovej
vrstvy.

§6
Skladovanie tovaru na verejných priestranstvách
1.
Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového
šrotu na verejných priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, pri
kontajneroch a na verejnej zeleni je zakázané, okrem dní organizovaného
zberu.

§7
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 uvedené v ods. 2.
2.
Ohňostroj a prípadné podobné akcie so zábavnou pyrotechnikou možno
uskutočniť len po oznámení obci, a to najneskôr 10 dní pred termínom
ich uskutočnení. Súčasťou oznámenia je stručný opis okolia doložený
situačným náčrtkom s vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným
nebezpečenstvom požiaru, vrátane určenia protipožiarnych
a zdravotníckych opatrení. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť
účastníkov podujatia.
3.
Na verejných priestranstvách je zakázané voľne predávať zábavnú
pyrotechniku, iný podobný materiál bez príslušného oprávnenia, resp.
potvrdení o skúške. Predávajúci je pri predaji povinný dodržiavať
ustanovenia iných právnych noriem súvisiacich s pyrotechnickými
výrobkami.

§8
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení
1.
Je zakázané vylepovať plagáty, reklamné pútače a snímky mimo
stanovených plôch.
2.
Vylepovať plagáty možno len na miestach k tomu určených, t.j. plochách
na to určených alebo vo vnútri výkladových vitrín so súhlasom
vlastníka, 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 orgánu obce na náklady
pôvodcu spôsobenej škody.

§9
Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží
1.
Zakazuje sa:
a) vyhadzovať do korýt vodných tokov a nádrží akékoľvek predmety, ktoré
by mohli spôsobiť ich znečistenie,
b)ukladať veci na brehoch vodných tokov, nádrží a na miestach, z
ktorých by mohli byť splavené do tokov a nádrží alebo spôsobiť ich
znečistenie.

2.
Zakazuje sa do vodných tokov, nádrží, kanalizácie 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 nádrží a v ich
blízkosti.
4.
Zakazuje sa odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenie regulačných
opatrení pre jej odber pre účely umývania dopravných prostriedkov a pre
poľnohospodársku malovýrobu.

§ 10
Ochrana verejnej zelene
1.
Všetky fyzické a právnické osoby sú povinné chrániť zeleň. Každý, kto
vykonáva činnosť, ktorá môže ohroziť existenciu zelene je povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na jej ochranu a zachovanie.
2.
Poškodzovanie zelene sa zakazuje. Za poškodenie zelene sa považuje:
a) realizácia zelene v rozpore so schválenými projektmi ozelenenia
(generál zelene),
b) odcudzovanie a trhanie okrasných kvetov a krov,
c) svojvoľné lámanie a neodborné orezávanie vetiev stromov a krov,
d) svojvoľné presádzanie stromov, krov vrátane porušovania pôdneho
krytu,
e) vysádzanie stromov a krov bez súhlasu správcu zelene,
f) narušenie koreňovej sústavy stromov a ich nadzemných častí,
g) parkovanie a jazda motorovými vozidlami po plochách zelene,
h) zakladanie ohňov, stanovanie a táborenie mimo miest vyhradených na
tento účel,
i) umiestňovanie zariadení, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu
údržbu zelene,
j) bez predchádzajúceho súhlasu správcu verejnej zelene vykonávať
rozkopávky, stavebné práce, uskladňovanie materiálov a umiestňovanie
informačných, reklamných a iných tabúľ.
3.
Výrub stromov a iných okrasných drevín ako súčastí verejnej zelene
vykonáva správca zelene po predchádzajúcom súhlase príslušného organu
štátnej správy. Príslušnú žiadosť na takýto úkon podáva vlastník
nehnuteľnosti.
4.
V prípade nebezpečenstva vzniku škôd na zeleni, majetku alebo zdraví
občanov je správca zelene povinný zabezpečiť potrebné opatrenia na
odvrátenie ich vzniku, pričom je oprávnený tieto opatrenia zabezpečiť
na náklady toho, kto ohrozenie spôsobil.

Článok 4
Kontrola a sankcie

1.
Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení poverení
zamestnanci obce, poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór
obce a poverení občania obce.
2.
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby
postihnuté v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci
blokového alebo priestupkového konania.
3.
Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta obce uložiť právnickým
osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky
1.000,-€ v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.

Článok 5
Spoločné ustanovenia
1.
Pravidlá určujúce verejný poriadok v obytných domoch stanovuje Domový
poriadok vypracovaný správcom alebo vlastníkom obytného domu.
2.
Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných
právnych predpisov a platných všeobecne záväzných nariadení obce.

Článok 6
Záverečné ustanovenie
1.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na
pripomienkovanie dňa 03.05.2019 a vyvesený na úradnej tabuli dňa
03.05.2019.
2.
VZN bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 31.05.2019 uznesením č. 25 a
zverejnené po schválení na úradnej tabuli dňa 03.06.2019.
3.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 18.06.2019.

Ing. Jozef Tóth
starosta obce

