VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č.3
Obecného zastupiteľstva o verejnom poriadku v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce
__________________________________________________________________________

Zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že obec je samostatný
samosprávny územný celok. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje
pomoc orgánom obce.
Obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní
životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci. Napomáhať udržiavať poriadok
je spoločnou záležitosťou s obyvateľmi obce a jej návštevníkov a organizáciami v nej pôsobiacich.
paragraf 1
Verejné priestranstvo
Za verejné priestranstvo sa podľa všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky
miesta, ktoré slúžia verejnosti. Sú to najmä obecné komunikácie a priestor okolo obecných
komunikácií po hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných nehnuteľností, mosty, verejné prechody,
rigoly, priekopy, verejné parky a záhrady, detské ihriská, terasy, športoviská a pod.
paragraf 2
Čistota verejných priestranstiev
a/ Vlastníci a užívatelia nehnuteľností, domov a pozemkov dočasných stavieb, ktoré hraničia
s verejným priestranstvom sú povinní pravidelne čistiť toto priestranstvo, aby bolo vždy
čisté.
b/ Čistenie miestnych komunikácií, hlavne v zimnom období zabezpečuje obec, ktorá
zodpovedá za ich zjazdnosť.
Zakazuje sa:
a/ Akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva.
b/ Vynášať alebo vymetať smetie a rôzne odpadky, ako i vylievať vodu /s výnimkou kropenia
ulíc a chodníkov/ na verejné priestranstvá.
c/ Na domový odpad používať odpadové koše.
d/ Jazdiť po verejnom priestrastve - zeleni, akýmkoľvek dopravným prostriedkom, parkovať
vozidlá mimo vyhradených parkovísk.
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paragraf 3
Používanie verejných priestranstiev pri stavebných prácach
a/ Pri stavbách, prestavbách, nadstavbách alebo opravách a ostatnej činnosti dbať na to,
aby materiál nebol skladovaný na uliciach a ostatných miestach verejných priestranstiev.
b/ Pri opravaách striech, odkvapových žľabov a komínov je potrebníé urobiť bezpečnostné
opatrenia a materiál nezhadzovať priamo zo striech na chodníky, alebo stavebné plochy.
c/ V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zobratie verejného priestranstva je potrebné
požiadať o súhlas starostu obce cestou obecného úradu, ktorý určí podmienky a spôsob
využitia dočasného zabratia a úpravy verejného priestranstva.
d/ Stavebné úpravy meniace rast alebo estetický vzhľad budovy k ulici susediacim
nehnuteľnostiam je možné vykonávať len so súhlasom obecnej samosprávy a starostu
obce. Súhlas bude daný až do písomnej žiadosti doručenej Obecnému úradu v Moravanoch.
e/ V zmysle § 21 odst. 3 zák.č.99/89 Zb. při odvoze zeminy je potrebné kolesá motorových
vozidiel zakaždým očistiť od hliny – zeminy, aby neznečisťovali ulice.Znečistenú obecnú
komunikáciu vozidlom je povinnosťou hneď očistiť. Ten, kto pôsobil jej znečistenie, je
povinný dať ju do pôvodneho stavu.
f/ Zakazuje sa akékoľvek rozkopávanie ulíc bez súhlasu obecnej samosprávy a starostu obce
Moravany.
paragraf 4
Domy, dvory a záhrady
1/ Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, nádvorí, plotov
záhrad a udrživať ich v poriadku a funkčne.
b/ Budovy fna frontálnej strane ulíc musia byť opatrené odkvapovými žľabmi, zvodmi a
lapačmi snehu.
c/ Kvetináče, akékoľvek ozdobné predmety umiestnené na vonkajších stranách domov, musia
byť upevnené, aby bolo vylúčené ich spadnutie.
d/ V prípade úrazu alebo iného ublíženia na zdraví zavineného týmti nedopatreniami, regresné
náhrady hradí majiteľ alebo užívateľ domu, bytu.
Zakazuje sa:
e/ Vypúšťanie spláškov z domov a záhrad na verejné priestranstvá do rigolov, priekop.
f/ Písať a kresliť na steny domov a brán, na chodníky a iné zariadenia.
g/ Lepiť plagáty na steny, ploty a brány, Plagáty možno lepiť len na plochu, ktorá je v obci
určená na tento účel. To platí aj na účely volebnej kampane.
h/ Vypaľovať trávny porast v extraviláne obce.
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paragraf 5
Domové odpady
a/ Smeti pochádzajúce z domácností, môžu byť skladované len v smetných nádobách
b/ Smeti a odpadky pochádzajúce zo záhrad, dvorov, opráv domov apod., nie je dovolené
ukladať do kuka nádob určených na smeti z domácností iba do kontajnerov na to určených
alebo na skládku
paragraf 6
Požiarna ochrana
a/ Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov
v blízkosti dymovodu alebo komínov je zakázané.
b/ Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa, aby komínové dvierka boli
v poriadku. Poškodené dvierka musia byť ihneď vymenené. Taktiež zabezpečiť pravidelné
čistenie komínov.
c/ Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa aby v povalových priestoroch bola
nádoba s pieskom, lopata a prípadne voda.
d/ Každá osoba, ktorá zistí požiar, je povinná urobiť najnutnejšie opatrenia a ihneď nahlásiť
požiar na obecný úrad alebo na číslo tel. 150

paragraf 7
Verejné osvetlenie a ostatné verejné zariadenie
a/ Verejné osvetlenie obhospodaruje Obecný úrad Moravany. Občania spolupracujú
s obecným úradom. Závady na osvetlení oznámia Obecnému úradu v Moravanoch.
Zakazuje sa:
b/ Poškodzovať verejné osvetlenie, osvetľovacie ramená, písať, kresliť a lepiť plagáty
na ne.
c/ Poškodzovať cestné značky.
d/ Znečisťovať priestranstvá, autobusové zastávky a ničiť zariadenie autobusovej zastávky
/písať, kresliť a lepiť plagáty/.
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Nočný pokoj
a/ Nočný pokoj sa stanovuje od 23.00 hod. - 5.00 hod.
paragraf 9
Povinnosť občanov na dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Povinnosťou každého občana je ustanovenie tohto nariadenia bezozbytku dodržať.
V prípade, že sa niekto previní proti zásadám tohto nariadenia v obci sú občania, poslanci, orgány
samosprávy povinní upovedomiť ho na jeho nesprávne počínanie a ak by nebol schopný urobiť
nápravu požiadať Obvodné oddelenie Policajného zboru SR Trhovište.
V zmysle tohto nariadenia sú oprávnené konať orgány samosprávy.
Paragraf 10
Postihy
a/ Za porušenie a nedodržanie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia budú občania
obce a iní porušovatrelia, právnické osoby postihované podľa parag. 47 odst. 2
a par. 48 Zák.č.372/1990 o priestupkoch. Pokuta podľa závažnosti priestupku môže
byť uložená až do výšky 165,96 EUR.
b/ Priestupky prejednáva v zmysle ustanovení odst. a/ správny orgán a to Obvodný úrad
Michalovce a Obvodné oddelenie Policajného zboru SR Trhovište.
Paragraf 11
Platnosť všeobecne záväzného nariadenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Moravanoch dňa 12.11.2010, uznesením č. 86/2010.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2011.
Ján Žofčák
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 27.10.2010 do 11.11.2010.
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 13.11.2010 do 29.11.2010.

