Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o verejnom
poriadku a životnom prostredí
obce Livinské Opatovce

Obecné zastupiteľstvo v Livinských Opatovciach
Podľa ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
pre zabezpečenie zdravého životného prostredia, čistoty a vzhľadu obce vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/.
§1
Verejné priestranstvo
Za verejné priestranstvá sa podľa tohto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia
verejnému užívaniu zodpovedajúce ich určeniu. Sú to najmä: miestne komunikácie, chodníky,
cesty, kvetinové záhony, mosty, areál pri kultúrnom dome a obecnom úrade, areál
škôlky,cintorína, čakárne SAD, ihrisko, voľné plochy so zeleňou a pod.
§2
Čistota verejných priestorov a verejnej zelene
1. V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného
prostredia sa v obci z a k a z u j e znečisťovanie verejného priestranstva najmä:
a)
odhadzovaním smetí, popola, papiera, obalov, zvyškami jedál,
ovocia, zeleniny a ostatnými nepotrebnými vecami
b)
znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami,
prevádzaním údržby motorových vozidiel
c)
znečisťovať chodníky a verejné priestranstvá pred rodinnými
domami
d)
vylievať znečistené úžitkové vody do uličných priekop ako aj
vypúšťanie splaškových vôd z domácností. Tieto musia byť
zhromaždené do vodonepriepustnej žumpy na vyberanie
e)
znečisťovať verejné priestory domácimi zvieratami
f)
znečisťovať cesty motorovými vozidlami, nemotorovými
vozidlami, ktoré rozvážajú slamu, siláž a pod.
2. Dvory, záhrady a iné nehnuteľností (najmä za záhradami rodinných domov), ktoré
hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník /užívateľ/ upravovať a trvale
udržiavať.
3. Uličné priečelia /fasády/ obytným domov a iných objektov v obci musia byť
udržiavané tak, aby svojím výzorom nenarušovali vzhľad obce
4. Priestranstvá pred rodinnými domami ako i objektmi, resp. pred pozemkami musia
byť udržiavané /kosené/ tak často, ako si to situácia bude (najmä vo vegetačnom
období) vyžadovať
5. Rodinné domy, objekty, staré okrasné záhrady, pozostatky starších rodinných domov
alebo iné nehnuteľností, ktoré nie sú obývateľné v čo najkratšom čase na základe
rozhodnutia príslušného orgánu odstrániť.

6. Zakazuje sa skladovať a vysýpať na verejných priestranstvách stavebný materiál a iné
materiály /zemina, piesok, drevo/.
7. Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá, steny budov, oplotenie, verejnoprospešné
zariadenia a objekty (autobusové zastávky, dopravné zariadenia, verejné
telefónne stanice, osvetľovacie telesá a pod.) sprejovaním
vedome poškodzovať prvky drobnej záhradnej architektúry (lavičky, pieskoviská,
hojdačky a pod.)

§3
Udržiavanie čistoty vodných tokov
1.Územie vodného toku potoka Livina, ako i ďalších zvodov vody a ich okolia nie je
miestom pre ukladanie odpadov. Spôsob nakladania s odpadmi je stanovený vo VZN
o odpadoch.
2. Obec má všeobecnú vodoochrannú funkciu. V prípade živelnej pohromy alebo inej
mimoriadnej udalosti zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou.
§4
Zneškodňovanie odpadových vôd
Splaškové vody z domácností zhromaždené do vodonepriepustnej žumpy na vyberanie, až do
vybudovania obecnej kanalizácie sa môžu likvidovať iba zákonným spôsobom, t.j. vyvážať
ich do čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV). Pre Obec Livinské Opatovce je to ČOV
Chynorany.
§5
Skladanie a nakladanie materiálu
Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejnom priestranstve /aj pred rodinnými domami
v jednotlivých uliciach/ sa dovoľuje len vtedy, ak sa to nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na
inom mieste a čo najkratšiu dobu. Po manipulácii je prepravca alebo príjemca povinný
verejné priestranstvo vyčistiť, resp. dať do pôvodného stavu.
Odvoz starých nepotrebných vecí, materiálu z búrania, odpadu zo stavebných úprav a opráv
zabezpečuje vlastník stavby objektu v čo najkratšom čase tak, aby nedošlo k znečisťovaniu
príslušnej časti obce.
Smetné nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo na okraji vozoviek len na nevyhnutne
potrebný čas. Po vyprázdnení musia byť jednotlivými užívateľmi uložené na bezpečné miesto
pred domom.

§6
Vykonávanie stavebných prác
1. Individuálni stavebníci alebo organizácie pri stavebných prácach musia dbať, aby sa
verejné priestranstvo (vrátane priestorov pred domami, resp. rekreačnými a inými

objektmi) neznečisťovalo a pre tento cieľ vykonať potrebné opatrenia. Skladovanie
stavebných materiálov na týchto priestranstvách povolí starosta obce na písomné
požiadanie občana na nevyhnutne potrebný čas. Nad stanovenú dobu bude vyrúbený
poplatok v zmysle VZN obce o miestnych poplatkoch.
2. Akékoľvek stavby, napr. prestavby, prístavby, stavebné úpravy, žumpy, oplotenia,
studne, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia, resp. ohlásenia
(stavebný zákon) na Obecnom úrade v Livinských Opatovciach.
§7
Opatrenia proti hluku a na ochranu prírody
1. V dobe od 22.00 hod do 06.00 hod rannej, ako i v nedeľu a iný uznaný sviatok po celý
deň sa zakazuje ohrozovať obyvateľov nadmerným hlukom spôsobeným napr. krikom,
hudbou, autami, kosačkami, pílami, zábavnou pyrotechnikou.
2. Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky
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.
Ohňostroj a prípadné podobné akcie so zábavnou pyrotechnikou sa môžu
uskutočniť len po oznámení obci, a to najneskôr 10 dní pred termínom ich
uskutočnenia. Súčasťou oznámenia je stručný opis okolia doložený situačným
náčrtkom s vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom
požiaru, vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych zariadení.
Zákaz sa nevzťahuje na zábavné, športové a iné podujetia so súhlasom obce, za
predpokladu, že organizátor zodpovedá za bezpečnosť účastníkov podujatia.
Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v uzavretých miestnostiach
v blízkosti detského a školského zariadenia, kde by mohlo dôjsť k narušeniu
občianskeho spolunažívania.
Na verejných priestranstvách je zakázané voľne predávať zábavnú pyrotechniku
a iný podobný materiál bez príslušného opravnenia, resp. potvrdenia o skúške.
Predávajúci je pri predaji poviný dodržiavať ustanovenia právnych noriem
súvisiacich s pyrotechnickými výrobkami.
§8
Udržiavanie poriadku v obecných budovách a na verejných priestranstvách
1.
•
•
•
•

V budove kultúrneho domu a obecného úradu sa zakazuje:
Neprimeraný hluk
Používanie zábavnej pyrotechniky vrátane v areáli KD
Ničenie budov a ich zariadení
Pri kultúrno-spoločenských podujatiach je za poriadok zodpovedný poriadateľ akcie

2. Zakazuje sa ničenie autobusových zastávok.
3. Na detskom ihrisku Rainbow ,ako aj v celom areali materskej školy je povolené
zdržiavať sa len do zotmenia a dodržiavať zásady správania sa na ihrisku, ktoré vydala
Obec Livinské Opatovce
4. Na ihrisku Telovýchovnej jednoty je povolené zdržiavať sa len do zotmenia. Zakazuje
sa ničenie budovy športových kabín. Je potrebné dodržiavať zásady správania sa na
ihrisku TJ, ktoré vydala Obec Livinské Opatovce.
5. Pre poriadok na cintoríne a v dome smútku platí osobitné VZN

6. Pre poriadok v knižnici, klubovni a vo fitness platia osobitné prevádzkové poriadky.

§9

Čistenie chodníkov
1.

Na území obce je povinný čistiť chodníky ako aj schody vlastník (správca,
užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti na vlastné náklady. Čistenie chodníkov v šírke
1,5 m 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.
Čistením je tiež odstraňovanie snehu a ľadu, posýpanie chodníkov inertným
materiálom, 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. Ak sa vytvoria na
streche alebo odkvapoch cencúle, vlastník, správca alebo užívateľ tejto
nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy
neohrozili život alebo zdravie ľudí.
/ Zákon o pozemných komunikáciach – cestný zákon Zákon č. 135/1961 zb./
§10
Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách

1. V zmysle zákona č. 219/96 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb Obec Livinské Opatovce
zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách (§2 ods. 2 citovaného
zákona)

§ 11
Sankcie
Za nedodržanie ustanovení tohto VZN budú porušovatelia postihnutí podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Je čestnou povinnosťou každého
občana obce upozorniť a oznámiť každé poškodenie verejných zariadení a porušenie
ustanovení tohto VZN s uvedením vinníkov orgánom obce.
§ 12
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú orgány obce (starosta,
poslanci OZ a komisie OZ)
2. Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade
3. Toto VZN nadobudne účinnosť po uplynutí 15 dňa odo dňa jeho zverejnenia na
úradnej tabuli a nahradí doteraz platné VZN č.3/2006 zo dňa 26.5.2006.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené rozhodnutím Obecného zastupiteľstva
v Livinských Opatovciach dňa 13.5.2011, VZN 1/2011

Daniela Hanová
starostka obce
Vyvesené pred schválením: 26.4.2011
Zvesené: 13.5.2011
Vyvesené po schválení: 16.5.2011
Zvesené: 8.6.2011

Návrh na zmenu VZN č. 3/2006 o verejnom poriadku a životnom
prostredí obce Nadlice
VZN č. 3/2006 o verejnom poriadku a životnom prostredí obce Nadlice sa mení následovne:
„Za §8 sa vkladá nový § 9, ktorý znie: Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách
1. V zmysle zákona č. 219/96 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb Obec Nadlice zakazuje
požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách (§2 ods. 2 citovaného
zákona)“

Nasledujúce paragrafy VZN sa prečísľujú podľa poradia.

Vyvesené pred schválením: 29.10.2008
Zvesené:
14.11.2008
Vyvesené po schválení:
Zvesené:

18.11.2008
4.12.2008

Bc. Peter Dubravický
Starosta obce

