Návrh VZN zverejnená na vyhláškovej tabuli
Obecného úradu v Palárikove dňa 03.06.2014
Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť 10 dňová lehota,
počas ktorej môžu FO a PO uplatniť pripomienku k návrhu
v písomnej podobe, elektronicky alebo úastne do zápisnice na
Obecnom úrade v kancelárii prednostky OcÚ.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo
číslo 01/2014
o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných
priestranstiev, zachovanie zdravých životných podmienok a verejného
poriadku na území
Obce Palárikovo

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo číslo 24/140619, dňa 19.06.2014
VZN vyvesené na vyhláškovej tabuli Obce Palárikovo dňa 23.06.2014
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Obecné zastupiteľstvo v Palárikove podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Nariadenie určuje všetkým fyzickým a právnickým osobám práva a povinnosti pri

udržiavaní čistoty, estetizácie priestorov, ochrany zelene a verejného poriadku na území
obce Palárikovo.
2. Verejný poriadok (VP) – taký stav vnútorného života v obci, ktorý zabezpečuje občanom
právny stav kľudu a občanom a organizáciám na území obce osobnú a majetkovú
bezpečnosť a obci pripravuje podmienky pre nerušený výkon samosprávy.
3. . Obyvateľ obce - rozumie sa občan prihlásený v obci k trvalému pobytu.
4. Občan - rozumie sa každá fyzická osoba, ktorá sa zdržiava na území obce bez ohľadu na
štátne občianstvo.
5. Verejný činiteľ - je volený funkcionár, alebo iný zodpovedný zamestnanec orgánu štátnej
správy a samosprávy, súdu alebo iného štátneho orgánu, príslušník obecnej polície,
príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, súdny exekútor, člen lesnej, vodnej,
rybárskej a poľovníckej stráže, ak sa podieľajú na plnení úloh spoločnosti a štátu a
používajú pritom právomoc, ktorá im bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh
zverená.
6. Nočný kľud - rozumie sa také správanie občanov a fyzických a právnických osôb na
území obce, aby nadmerným hlukom nerušili iných občanov obce. Za rušenie nočného
kľudu sa považuje hlavne: vyspevovanie, vykrikovanie, hlasné zhováranie alebo
vytváranie iných zvukových efektov a zvukov, akými sú napr. zábavná pyrotechnika,
neopodstatnené používanie klaksónov, vibrácie tónov nízkej frekvencie, v domácnostiach
púšťanie rozhlasových a televíznych prijímačov nad izbovú počuteľnosť, štekot a
zavýjanie psov. Taktiež za rušenie nočného kľudu sa považuje u výrobných, zábavných a
iných zariadení šírenie zvuku, hudby a hluku mimo prevádzky, ak sa jedná o prekročenie
prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku stanovených na základe zákona NR SR
335/2007 Z.z.. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia vykonávacou Vyhláškou MZ SR č.
549/2007 Z.z. v znení platných právnych úprav, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií .
7. Priestupok voči VP - je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo sťažuje výkon
samosprávy a štátnej správy na území obce. Jedná sa o neuposlúchnutie výzvy verejného
činiteľa pri výkone právomoci, rušenie nočného kľudu, vzbudzovanie verejného
pohoršenia, porušenie iných povinností stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch a
všeobecne záväzných nariadeniach a vyhláškach orgánu samosprávy, pokiaľ sa týmto
konaním ohrozí alebo naruší.
8. Alkoholický nápoj – alkoholickými nápojmi na účely tohto VZN sú liehoviny, destiláty,
víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového % alkoholu.
9. Verejné priestranstvo - verejným priestranstvom sa pre účely tohto VZN rozumie také
priestranstvo, ktoré slúži verejnému užívaniu v obvyklej miere, alebo ktoré je verejnosti
voľne prístupné. Sú to najmä komunikácie, ulice, chodníky, námestia, detské ihriská,
verejná zeleň, cintoríny, priechody, verejné schodištia, voľné nezastavané plochy, vodné
toky a nádrže a pod.
10. Pod právom na zdravé životné podmienky sa v súlade s týmto VZN rozumie právo
občana na ochranu pred znečisťovaním ovzdušia, vody, pôdy, znečisťovaním a
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znehodnocovaním jeho majetku činnosťou fyzických a právnických osôb, súvisiacou
s podnikaním všeobecne, zábavou, športovaním alebo s chovom zvierat.
Čl. 2
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev
1. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu obce je na verejných

2.
3.

4.

5.

priestranstvách zakázané:
a) odhadzovať ohorky z cigariet, cestovné lístky, smeti, papiere, obaly všetkého druhu,
zvyšky jedál (ani ako krmivo vtáctvu)a iné nepotrebné veci a odpadky,
b) znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými a inými odpadovými vodami, olejmi,
chemikáliami alebo iným podobným spôsobom,
c) umývať a čistiť motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov,
brzdových a koncových svetiel a ŠPZ vozidiel čistou vodou,
d) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať, znečisťovať a ničiť mestskú
zeleň, verejné objekty a zariadenia ako sú sochy, pamätníky a pod.
e) vypaľovať i spaľovať trávu, spaľovať bioodpad, akýkoľvek odpad zo záhrad
a domácností, znečisťovať ovzdušie spalinami bioodpadu, tuhého komunálneho odpadu
f) umiestňovať šatstvo, posteľné prádlo, koberce, deky, sedacie súpravy (okrem
záhradného sedacieho nábytku)
g) nechávať psov alebo iné zvieratá voľne pobehovať alebo znečisťovať zvieracími
exkrementami verejné priestranstvá,
h) vstupovať so zvieratami alebo ich vpúšťať na detské ihriská a pieskoviská,
i) umiestňovať plagáty, reklamy na iných miestach ako na to určených bez súhlasu mesta
a zriaďovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia v rozpore s platnými
zákonmi a predpismi,
j) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo, zriaďovať kompostoviská bez
povolenia Obecného úradu,
k) vyberať odpady zo smetných nádob, vyberať šatstvo zo zberových nádob
l) znečisťovať verejné priestranstvá močením, výkalmi a zvratkami,
m) sedieť na operadlách lavičiek, aby nedochádzalo k ich poškodeniu a znečisťovaniu.
Každý zásah súkromnej či právnickej osoby do súčasného stavu obecnej zelene, najmä jej
likvidácie je možný len po predchádzajúcom povolení obce Palárikovo.
Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo
právnické osoby, ktoré znečistenie alebo poškodenie spôsobili. Tieto sú povinné
bezodkladne spôsobenú závadu odstrániť alebo zabezpečiť jej odstránenie. Nesú právnu
zodpovednosť za následky vzniknuté z dôvodov tohto znečistenia a poškodenia.
Dvory, záhrady, predzáhradky, stavebné pozemky, areály fyzických a právnických osôb,
ktorých pozemky sú vo vlastníctve obce resp. v správe štátu, sú užívatelia povinní
udržiavať tak, aby neboli porastené burinou, prašné a nevzhľadné.
Vlastníci, resp. užívatelia domov, záhrad a predzáhradok sú povinní konáre stromov,
kríkov a iných rastlín vyčnievajúce na chodníky a ulice zostrihať do výšky 2,5 m a konáre
prerastajúce cez ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom, nezakrývali dopravné značky
a nenarušovali cestnú premávku.
.
Čl. 3
Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží, povrchových vôd
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1. Zakazuje sa vypúšťanie odpadových vôd na verejné priestranstvá, do povrchových vôd, na

pozemky majiteľov nehnuteľností ako aj prečerpávanie obsahu žúmp na uvedené miesta.
2. Do korýt Dlhého kanála, Lúckeho Cergáta, Bariny a iných vodných nádrží a na ich

brehoch sa zakazuje:
a) vhadzovať akékoľvek predmety, alebo ich ukladať na miesta, z ktorých by mohli byť
splavené a ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodného toku
b) vylievať alebo vypúšťať akékoľvek tekutiny alebo látky a to najmä ropné produkty,
jedy, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, posýpacie soli a iné
škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť kvalitu vodného toku
c) robiť údržbu alebo umývanie motorových vozidiel
Čl. 4
Podmienky na prevádzku vozidiel v súvislosti s čistotou obce
1. Na území obce sa zakazuje:
a) jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojim nákladom

znečisťujú vozovku,
b) prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním alebo

odkvapkávaním znečisťoval vozovku, ovzdušie, alebo zamoroval okolie zápachom,
c) spôsobovať znečisťovanie aj iným spôsobom, najmä narušovať kôpky uloženého
materiálu, snehu a pod a znemožňovať čistenie verejných priestranstiev a odvoz
odpadu,
d) jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie,
e) jazdiť vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na verejnej zeleni
a chodníkoch. V prípade chodníkov to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným
zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom
ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m,
f) odstavovať alebo dlhodobo parkovať na verejných priestranstvách vraky vozidiel,
prívesy, nákladné vozidlá, autobusy.
2. Ďalej je nutné dodržiavať tieto podmienky:
a) pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade závadu, ktorá môže
viesť k znečisteniu priestranstva, je povinný túto závadu bezodkladne odstrániť.
Vzniknuté znečistenie musí na vlastné náklady odstrániť,
b) organizácie vykonávajúce stavebné, lesné, poľnohospodárske a iné práce, sú povinné
zabezpečiť očistenie vozidla pred výjazdom na verejnú komunikáciu alebo na verejné
priestranstvo tak, aby nedošlo k ich znečisteniu
c) čistenie parkovísk zabezpečuje prevádzkovateľ parkoviska
d) za účelom umožnenia mechanizovaného čistenia ulíc a parkovísk môžu byť na
komunikáciách umiestnené príslušné dopravné značky s doplnkovými tabuľami
o termínoch mechanizovaného čistenia.

Čl.5
Skladovanie a nakladanie materiálu a výrobkov
1. Nakladať a skladať materiál a tovar na verejnom priestranstve sa dovoľuje len vtedy, ak sa

nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste.
2. Po manipulácii s materiálom je prepravca povinný verejné priestranstvo vyčistiť

a v prípade potreby aj umyť.
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3. Skladovanie tovaru, obalov, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu, materiálu

alebo vybaľovanie tovaru na vozovke, chodníku alebo verejnej zeleni je zakázané,
s výnimkou prechodného uskladnenia bezprostredne pred odvozom.
4. Smetné nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo okraji vozovky len na nevyhnutne
potrebnú dobu pred vyprázdnením. Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto.
5. Vchádzať na chodník akýmkoľvek motorovým vozidlom v prípade odvozu materiálu sa
zakazuje s výnimkou prípadov v ods. 1 čl.5
Čl. 6
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1. Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru, alebo iný účel, pre ktorý boli určené je

2.

3.

4.

5.

6.

možné na základe povolenia alebo správneho rozhodnutia obecného úradu, ktorý určí
podmienky, dobu a poplatok za používanie verejného priestranstva.
Zvláštnym užívaním sa okrem iného rozumie rozkopávky komunikácií, chodníkov
a verejnej zelene, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, letné stolovanie pred
reštauračnými zariadeniami stavebného, predajného alebo reklamného zariadenia. Ďalej
zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu
a trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého objektu.
Zásah do verejného priestranstva alebo komunikácií povoľuje na základe žiadosti príslušný
cestný správny orgán formou rozhodnutia, kde sú určené podmienky o vykonávaní
výkopových prác a spätných úprav.
Každý, komu bolo vydané povolenie k zvláštnemu užívaniu verejného priestranstva je
povinný:
a) používať priestranstvo len v povolenom rozsahu a to tak, aby bolo čo najmenej
odnímané svojmu účelu,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadné
znečistenie bezodkladne odstraňovať, vrátane priľahlých plôch,
c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vstupom, uzáverom vody, požiarnym hydrantom,
hlásičom požiaru a záchrannej služby,
d) vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného
priestranstva najmä v nočnej dobe,
e) používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení
užívania uviesť na svoje náklady verejné priestranstvo do pôvodného stavu,
f) zachovať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor
pre prípadný protipožiarny zásah,
g) ak stavenisko nie je ohradené, stavebnú suť pri prácach na verejnom priestranstve
odvážať denne do ukončenia pracovnej doby fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá
práce vykonáva,
h) zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou
fyzickej a právnickej osoby alebo majiteľa, ktorý práce vykonáva s uvedením doby
povolenia k zvláštnemu povoleniu,
i) zaplatiť za používanie verejného priestranstva príslušný poplatok.
Sypké hmoty alebo iný stavebný materiál môžu byť pri stavebných prácach skladované na
povolenom, vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve len v nevyhnutnej
miere a to tak, aby ich vietor alebo voda neroznášali do okolia.
Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku, kultúrnych zariadení je povinný zabezpečiť
poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí zariadení v čase prevádzky.
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Čl. 7
Podmienky pre niektoré druhy zvláštneho užívania verejného priestranstva
1. Umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení povoľuje Obec
Palárikovo na schválených plochách alebo zariadeniach. Umiestňovať informačné,
reklamné a propagačné zariadenia mimo povolených miest a zariadení sa zakazuje.
V prípade porušenia zákazu budú tieto odstránené na náklady príslušnej fyzickej alebo
právnickej osoby.
2. Obec určuje tieto verejné priestranstva na umiestňovanie informačných, reklamných
a propagačných zariadení na verejných priestranstvách v obci Palárikovo:
a) betónové oplotenie parkoviska a agitačná tabuľa na Poštovej ulici,
b) agitačná tabuľa pri novinovom stánku na Štefánikovej ulici vyjmúc tabuľu, ktorá je
určená na vylepovanie smútočných oznámení,
c) a na iných miestach, na základe povolenia Obce Palárikovo
3. Obec povolí umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na
verejných priestranstvách alebo viditeľných z verejných priestranstiev a pokiaľ sú spojené
so stavbou alebo pozemkom a pri pozemných komunikáciach za podmienok, že sa dodržia
príslušné ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a cestného zákona č. 135/1961
Zb. v znení ich neskorších zmien a doplnkov. Reklamné zariadenia a reklamy musia
vyhovovať tiež požiadavkám zák. č. 525/2005 Z.z. o reklame.
a) Reklamné, informačné a propagačné zariadenia ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre
správu pozemných komunikácii ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzky dopravy:
a1 sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunikáciach
umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky,
a2 je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na
križovatke, na mostných objektoch a cestných zábradliach. Na stĺpoch verejného
osvetlenia ciest a miestnych komunikácii sa môžu umiestňovať iba informačné
zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej
komunikácie.
b) Súhlas na umiestnenie v zmysle platných predpisov vydáva na základe žiadosti Obec
Palárikovo po vyjadrení príslušného dopravného inšpektorátu a príslušných orgánov,
resp. organizácií.
c) Fyzická alebo právnická osoba v žiadosti o povolenie informačných, reklamných
a propagačných zariadení predloženej Obecnému úradu v Palárikove uvedie okrem
všeobecných údajov o žiadateľovi:
c.1 druh, účel, miesto a dobu trvania zariadenia,
c.2 preukázanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na ktorej sa má zariadenie
umiestniť, resp. nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti
c.3 označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie umiestniť,
c.4 zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi
c.5 predpísanú dokumentáciu zariadenia v zmysle platných predpisov v dvoch
vyhotoveniach, pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia
stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt,
c.6 doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a účastníkmi
konania pokiaľ sa viedli vopred
c.7 doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a účastníkmi
konania pokiaľ sa viedli vopred
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c.8 poklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich predpisujú
osobitné predpisy
d) Obec Palárikovo po vyjadrení príslušných orgánov a organizácií, zvlášť dopravného

inšpektorátu a na základe úplnosti podkladov rozhodne o povolení zariadenia a
podmienkach jeho umiestnenia. Súhlas nemusí byť vydaný alebo už vydaný súhlas
môže byť zrušený a nariadené odstránenie zariadenia ak:
d.1 zariadenie bude slúžiť propagácii, reklame a pod. činnosti v rozpore s platnými
predpismi a zákonmi
d.2 sa zmenia podmienky, najmä dopravné v blízkosti osadeného zariadenia,
d.3 splnilo účel, na ktorý bolo povolené alebo pre opotrebenie prestalo slúžiť
pôvodnému účelu
d.4 je v rozpore s platnými zákonmi
Čl. 8
Zodpovednosť za čistenie a čistotu
1. Za čistenie verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedá fyzická alebo právnická

osoba, ktorej bolo zverené do užívania, príp. poverená fyzická alebo právnická osoba.
Vlastníci (správcovia) a užívatelia celého objektu sú zodpovední sú zodpovední za čistenie
vstupných a priľahlých chodníkov a prídomovej zelene. Výkon čistenia je možné
zabezpečiť prostredníctvom inej právnickej osoby.
2.
a) Za čistenie verejných obecných komunikácií, ciest, chodníkov zodpovedajú správcovia

alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.
b) Za čistenie, údržbu a opravy kanalizačných vpustov zodpovedá príslušný správca.
c) Za údržbu verejnej zelene zodpovedá poverený správca.
d) Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, domov, areálov, ostatných plôch susediacich

s nehnuteľnosťou, okrem verejných priestranstiev na území mesta zodpovedajú
majitelia, právnické a fyzické osoby, spravujúce tieto územia.
Za čistenie chodníkov i súkromnej zelene (bytovej), vedúcich súbežne
s nehnuteľnosťami zodpovedá majiteľ, správca alebo užívateľ.
e) Ak fyzická alebo právnická osoba spôsobí na miestnej komunikácii prekážku (parkujúce
auto, iná prekážka) zabraňujúcu čisteniu a údržbe v letnom i zimnom období viac ako
24 hodín, je povinná tento úsek sama očistiť (odhrnúť sneh).
3. Fyzická a právnická osoba zodpovedná za čistotu je povinná zabezpečiť pravidelné čistenie
plôch, ničenie burín, vybavenie dostatočným množstvom odpadových košov a ich
vyprázdňovanie.
Čl. 9
Povinnosti majiteľa alebo správcu objektu
1. Majiteľ alebo správca objektu je zodpovedný:
a) za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo dvorových

častiach, podchodoch a pod.,
b) za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov,

brán, odkvapových žľabov, striech, komínov a plotov.
2. Obchodná organizácia a užívatelia nebytových priestorov sú zodpovední za vzhľad

a čistotu výkladných skríň a prevádzkových priestorov, priľahlých priestorov.
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3. Majitelia garáží sú zodpovední za čistotu, vzhľad garáží v priestore medzi garážou

a najbližším územím, ktoré je v správe alebo majetku inej právnickej alebo fyzickej osoby.
Čl. 10
Čistenie a zimná údržba verejného priestranstva
1. Čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev sa zabezpečuje podľa pracovných plánov

zimnej údržby, ktoré sú schvaľované obecným úradom.
2. Pri väčších snehových kalamitách, keď TS obce nestačia vlastnými silami a prostriedkami

zabezpečiť bezpečnú schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, organizuje Obecný
úrad pomoc pre ich zvládnutie.
3. Fyzická alebo právnická osoba užívajúca verejné priestranstvo je povinná na tomto
priestranstve udržiavať poriadok (smetné nádoby, stavebný materiál, stánky a pod.).
Čl. 11
Čistenie chodníkov
1. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadné umývanie chodníkov, odstraňovanie

2.

3.

4.

5.

6.

snehu až do povrchu chodníka, blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt. Čistenie sa musí
vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka.
Chodníky musia byť vyčistené každý deň, mimo zimného obdobia do 9,00 hodiny ráno.
V prípade znečistenia sa čistenie vykonáva v priebehu dňa. Zametané nečistoty sa
uskladňujú do smetných nádob. Zametanie nečistôt do vozovky, na verejnú zeleň, do
kanalizačných vstupov a na zelené pásy sa zakazuje.
Fyzické a právnické osoby, ktoré spravujú bytový alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj
vlastníci takéhoto majetku, užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov v čase
prevádzky sú povinní zabezpečiť, aby chodníky hraničiace s nehnuteľnosťou, schody (po
celej šírke chodníka), keď nie je chodník, tak pás zeme širokej najmenej 1,5 m hraničiaci
s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, bol riadne a včas v rozsahu potrebnom pre bežnú
chôdzu čistený a v zimnom období bol z neho odstránený sneh a pri poľadovici bol sypaný
neprašným materiálom. Na chodníkoch z betónovej dlažby je povolené použiť posyp
vhodným chemickým materiálom len vo výnimočných prípadoch (mrznúce mrholenie
a pod.).
V zimnom období musí byť sneh odprataný z chodníkov najneskôr do 7,30 hodiny.
Poľadovica musí byť odstránená neodkladne. Čistenie chodníkov v zimnom období treba
v prípade potreby opakovať v priebehu dňa viackrát až do 20.00 hodiny. Na chodníkoch
z betónovej dlažby, zakazuje sa odstraňovať poľadovicu sekaním, odstrániť ju treba
neodkladne pri vhodných poveternostných podmienkach iba zhŕňaním. Pre tento účel sú
povinné právnické osoby vybaviť svoje obchody a zariadenia potrebným náradím.
Zhrnutý sneh pri čistení chodníkov sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady
snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do
jazdnej dráhy v mieste prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov,
úseky potrebné pre skladovanie tovaru, a pod. a pre prekládku smetných nádob na domové
odpadky. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné.
Priestor prislúchajúci k jednotlivým obytným domom si čistia nájomníci. Jedná sa o čistotu
chodníkov a zelených plôch v ich bezprostrednom okolí.
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Čl. 12
Ochrana zelene a udržiavanie čistoty
1. Udržiavanie čistoty je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v obci žijú alebo sa

v obci prechodne zdržujú.
2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, porastov, stromov,

3.
4.
5.

6.

7.

okrasných kríkov a kvetinových záhonov. Každý občan je povinný zdržať sa takéhoto
konania, ktoré by bolo na ujmu verejnej zelene a lebo zariadení, ktoré sú jej súčasťou.
Zakazuje sa na verejnej zeleni umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia,
mimo plôch k tomu účelu určených obecným úradom.
Výrub stromov na verejnom alebo chránenom území zelene sa bez súhlasu obce Palárikovo
zakazuje.
Spôsobenú škodu na verejnej zeleni je povinná nahradiť osoba alebo právnická a fyzická
osoba, ktorá ju zavinila. Škoda sa nahradzuje predovšetkým uvedením poškodenej veci do
pôvodného stavu.
Ak spôsobenú škodu povinná osoba právnická alebo fyzická osoba po upozornení
kompetentného orgánu Obecného úradu dobrovoľne neuvedie do pôvodného stavu, vykoná
to za ňu správca mestskej zelene alebo iná poverená právnická alebo fyzická osoba.
Odstránenie musí byť vykonané v stanovenom termíne. Náklady s tým spojené sa vyúčtujú
osobe, ktorá škodu zavinila.
Za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné a za škody spôsobené
zvieratami zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá
dozerať.
Čl. 13
Tvorba, správa a údržba zelene

1. Vytváranie verejnej zelene sa zabezpečuje z prostriedkov stavebníka (investora), vlastníka
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

a z ostatných prostriedkov Obec Palárikovo.
Tvorba zelene v obci Palárikovo musí byť v súlade s územným plánom obce.
Novovybudované nadzemné vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste, pokiaľ jestvujúce
nadzemné vedenie prekáža stromu, môžu sa koruny stromov upraviť len spôsobom, ktorý
nenaruší vývin stromu.
Pri výsadbe stromov v uliciach obce treba dodržiavať minimálne vzdialenosť 3 m od okien
domov a 0,6 m od obrubníkov ciest po os kmeňa stromu.
Právnická a fyzická osoba, ktorá vykonáva povrchovú úpravu ciest a chodníkov je povinná
vynechať priestor okolo stromov v priemere 1 m.
Správou a údržbou verejnej zelene sa poveruje správca, ktorého stanoví obecný úrad.
Správu a údržbu chránenej zelene vykonáva a zabezpečuje jej vlastník.
Úlohou správcu a vlastníka je najmä:
a) vybudovanú zeleň zveľaďovať, udržiavať jej čistotu a estetický vzhľad,
b) zabezpečovať jej odbornú údržbu a dosadzovanie rastlín tak, aby bol ideový charakter
kolaudovaného sadovníckeho diela zachovaný,
c) využiť zeleň pre kultúrne, estetické a zdravotné potreby občanov.
Čl. 14
Zdravé životné podmienky v súvislosti s chovom hospodárskych zvierat
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1. V bytových domoch so spoločným dvorom a v rodinných domoch v intraviláne obce je
povolený chov zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, králiky, kozy, ovce, hrabavá a vodná
hydina, jednokopytníky, psy, papagáje a pod.) len za podmienok upravených týmto VZN:
a) chov zvierat musí byť realizovaný za dodržania platných hygienických a veterinárnych
predpisov, so zvláštnym dôrazom na etiku chovu,
b) s chovom musia súhlasiť všetci obyvatelia spoločného dvora a obyvatelia susediacich
domov v prípadoch, ak chovom zvierat môže dochádzať k obmedzovaniu ich
občianskych práv na zdravé životné prostredie, t.j. ak dochádza k šíreniu nepríjemného
a obťažujúceho zápachu, k prenikaniu znečistených povrchových vôd do priľahlých
priestorov alebo na verejné plochy, alebo ak nie je chov zvierat zabezpečený pred
šírením hlodavcov, alebo ak zvieratá svojou hlučnosťou obťažujú susedov,
c) nakladanie s kvapalnými a pevnými odpadmi, ktoré pri chove zvierat vznikajú musí
zabezpečiť a vykonávať chovateľ v súlade s Programom odpadového hospodárstva obce
a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
d) chov nesmie byť spojený s voľným pohybom zvierat na verejných priestranstvách.
2. Na základe sťažnosti obyvateľov bytových domov alebo obyvateľov priľahlých
a susediacich domov obecný úrad :
a) vyzve chovateľa k vykonaniu termínovaných nápravných opatrení,
b) pri podozrení z vážnych porušení pravidiel chovu zvierat, alebo pri nesplnení
terminovaných opatrení zo strany chovateľa, OcÚ postúpi riešenie na príslušné orgány
štátneho zdravotného ústavu (hygienická služba) a regionálu veterinárnu a potravinovu
správu.
3. Chov zvierat v extraviláne obce nepodlieha ustanoveniam tohto VZN s výnimkou
dodržiavania ustanovení odseku 1 písm. b), c), d).
4. Toto VZN neupravuje chov zvierat, ak je tento podnikateľskou činnosťou.
5. Ustanoveniami tohto VZN nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov (napr.
stavebný zákon, zákon o ochrane životného prostredia, zákon o veterinárnej starostlivosti,
zákon o ochrane zvierat a všetky platné právne hygienické predpisy a pod.)

Čl. 15
Ochrana nočného kľudu
Časový rozsah nočného kľudu na území obce Palárikovo sa stanovuje:
od 22.00 hod. do 06.00 hod.
Čl. 16
Rušenie nočného kľudu
1. Rušením nočného kľudu sa rozumie také správanie osôb, prevádzkovanie výrobných,
zábavných a iných zariadení, ktoré by na území obce v stanovenom čase nočného kľudu
obťažovalo nad mieru primeranú pomerom hlukom ostatných obyvateľov obce.
Za rušenie nočného kľudu sa považuje hlavne hlasné vyspevovanie, vykrikovanie, hlasné
zhováranie alebo vytváranie iných hlasitých zvukových efektov a zvukov ( hudobná
produkcia, zábavná pyrotechnika, neopodstatnené používanie klaksónov...) v čase určenom
v Čl. 15.
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Hlučnosť prejavu osôb sa musí na všetkých miestach ich pobytu obmedziť na mieru
primeranú miestu pobytu a jeho podmienkam.
Hudobné nástroje, rozhlasové a televízne prístroje a iné zariadenia na reprodukciu hlasu
možno používať len tak, aby nerušili nezúčastnené osoby a neprišlo k prekročeniu
prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku stanovených na základe zákona NR SR
335/2007 Z.z.. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia vykonávacou Vyhláškou MZ SR č.
549/2007 Z.z. v znení platných právnych úprav, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií .
.
2. Za rušenie nočného kľudu sa nepovažuje konanie uvedené v ods. 1.v nasledujúcich dňoch
a situácii:
a) 24.december od 23,00 hod. a 25.december do 1,30 hod.
b) 31.december od 22,00 hod. a 1.január do 1,30 hod.
c) piatok a sobota hodových slávností v Obci Palárikovo do 24,00 hod.
d) činnosť spojená s odstraňovaním dôsledkov havárií a živelných pohrôm,
e) činnosť spojenú s verejnoprospešnými prácami, ktoré nie je preukázateľne možné
vykonať v inom čase ( oprava komunikácie, odstraňovanie snehu a pod.)
f) činnosť spojenú s kultúrno-spoločenskými, športovými, obchodnými a inými akciami
usporiadanými Obcou Palárikovo,
g) ďalšie výnimky môže udeliť v prípade odôvodnenej a naliehavej potreby na základe
písomnej žiadosti starosta obce
Čl. 17
Priestupky
Porušenie tohto VZN sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
1. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, ktorý neuposlúchne výzvu
verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci najmä tým, že:
a) neupustí od konania, ktoré narušuje verejný poriadok,
b) odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému orgánu obce pri výkone jeho
právomoci, či pri kontrole,
c) napriek výzve verejného činiteľa správa sa naďalej hrubo počas administratívnych
úkonov alebo v súvislosti s konaním o priestupkoch,
d) neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu obce, resp.
sťažuje vykonávať kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce,
e) vedome porušuje príkaz, aby na nevyhnutnú dobu nevstupoval na určené miesta, alebo
sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obce,
f) poruší nočný kľud,
g) vzbudí verejné pohoršenie najmä ak na verejnosti hrubo porušuje zásady slušného
správania sa.
2. Priestupku voči verejnému poriadku sa dopustí ďalej ten, kto:
a) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejno-prospešné
zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá
povinnosť upratovania verejného priestranstva,
b) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje
alebo premiestni, turistickú značku alebo iné orientačné označenie,
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c) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku

d)
e)
f)
g)

pri konaní verejných
telovýchovných, športových alebo iných kultúrnych podujatí alebo v miestach
určených na rekreáciu alebo turistiku,
neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie,
neoprávnene založí skládku alebo odkladá odpady a odpad mimo vyhradeného miesta
spaľuje komunálny, záhradný a iný odpad
neodstráni z verejného priestranstva exkrementy zvieraťa, ktorého je držiteľom

3. Priestupkom proti verejnému poriadku sú taktiež:
a) akékoľvek činy, vandalizmus, namierené voči majetku obce a občanom a ich majetku
ak sa nejedná o trestný čin,
b) iné konanie fyzických a právnických osôb, ak je za priestupok toto konanie označené v
ktoromkoľvek VZN obce alebo v zákone, ak sa týmto konaním ohrozí alebo naruší
verejný poriadok.
4. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí i ten, kto:
na území obce Palárikovo poruší zákon NR SR č.219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
v znení neskorších predpisov. Priestupky voči tomuto zákonu rieši VZN Obce Palárikovo č.
02 /2012 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na
verejne prístupných miestach.
5. Priestupku voči verejnému poriadku sa dopustí ten, kto:
stanuje v obci Palárikovo na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
6. Priestupku na úseku verejného poriadku sa dopustí i ten, kto:
a) bez ohlasovacej povinnosti a vydania rozhodnutia Obcou Palárikovo usporiada
kultúrne, športové, turistické alebo iné podujatie,
b) kto poruší na území obce Palárikovo zákaz fajčenia, vyplývajúci zo zákona NR SR
č.377/2004 Z. z o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov.

Čl. 18
Povinnosti občanov, obyvateľov obce a organizácií na území obce
1.

Povinnosťou občanov, fyzických a právnických osôb v rámci tohto VZN je dodržiavanie
verejného poriadku na území obce, a to zamedzovaním rušenia kľudu v čase nočného
kľudu v zmysle čl. 16, ale i dodržiavaním hlukových limitov stanovených zákonom
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007 Z.Z. a vykonávacej Vyhlášky
č. 549/2007 Z.z. o prípustných hodnotách hluku v životnom prostredí v znení platných
právnych úprav, podľa ktorých vo vonkajšom prostredí v obytnom území hlukový limit
cez deň predstavuje úroveň 50 decibelov, cez noc je limit znížený na úroveň 45
decibelov.
2. Povinnosťou fyzických a právnických osôb, ktoré na území obce vykonávajú
podnikateľskú činnosť na úseku reštauračných, pohostinských zariadení, zábavných
podnikov, z ktorých sa šíri hluk, hudba a hluk mimo prevádzku je okrem povinností,
uvedených v bode 1. dodržiavanie čistoty a poriadku pred prevádzkarňami.
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3. Taktiež povinnosťou právnických alebo fyzických osôb, spoločenských organizácií a
združení pri konaní rôznych akcií – hlavne hudobných produkcií, zábav a pod. s účasťou
verejnosti je vykonanie ohlasovacej povinnosti v dostatočnom predstihu Obci Palárikovo,
ktorá stanoví podmienky k zabezpečeniu verejného poriadku a tieto je povinný
usporiadateľ pri konaní akcie dodržať.

Čl. 19
Záverečné ustanovenie
1. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú orgány obecnej polície a obecného

2.
3.

4.

5.

úradu v rámci výkonu štátnej správy, komisie ŽP, komisie výstavby, územného plánovania
a dopravy, ostatné osoby a orgány poverené obecným úradom.
Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o prečin alebo trestnú
činnosť, ako priestupok podľa Zákona č.372/90 Zb. o priestupkoch.
Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pri
porušení povinností vyplývajúcich z tohto VZN pokutu v správnom konaní do výšky
6.638,78 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o o správnom
konaní.
Občania a zástupcovia organizácií môžu byť za porušenie ustanovení tohto nariadenia
postihovaní priamo na mieste blokovou pokutou do výšky 33 € podľa § 13, odst. 2 zák. č.
372/90 Zb. o priestupkoch orgánmi obecnej polície.
Pokuty uložené fyzickým alebo právnickým osobám v zmysle ods. 3 a 4 § 13 zákona o
priestupkoch sú príjmom obce.

Čl. 20
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobúda účinnosť 15. dňom
od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli Obce Palárikovo.
V Palárikove , dňa 23.06.2014
RSDr. Bernard R o š t e c k ý
Starosta obce
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