Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokoč č. 5/2013
o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách
a miestnych komunikáciách

Obec Klokoč, Obecné zastupiteľstvo v Klokoči v zmysle § 4 ods. 3 písm. g), h) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade
s ustanoveniami sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokoč
Časť I.
§1
Základné ustanovenie
Obec pri výkone samosprávy zabezpečuje verejnoprospešné služby a to udržiavanie čistoty
v obci, správu miestnych komunikácii a údržbu verejnej zelene.
Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na území
obce pri udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách .
§2
Pôsobnosť nariadenia a vymedzenie pojmov
(1) Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto nariadenia považujú všetky pozemky, miesta,
priestory a plochy nachádzajúce sa na území obce Klokoč, slúžiace verejnému užívaniu,
okrem pozemkov, miest a priestorov vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, alebo
pozemkov, miest a priestorov, ku ktorým majú osoby právo hospodárenia.
(2) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné cesty a užívané ulice, parkoviská vo
vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete
miestnych komunikácii.
Časť II.
§3
Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
a miestnych komunikáciách
Za zabezpečenie čistoty a údržby verejných priestranstiev, zodpovedá ich vlastník, alebo
správca.
1. Obec ako správca zodpovedá za:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pravidelné čistenie verejného priestranstva
pravidelnú údržbu verejnej zelene
dostatočný počet odpadových nádob a pravidelne ich vyprázdňovať
udržiavanie zelených plôch a minimálne 2x ročne vykosiť
výrubom krovia a drevín
náhradnú výsadbu za povolený výrub

g)
h)
i)
j)
k)

čistotu a schodnosť chodníkov v letnom a zimnom období
udržiavanie a čistenie miestnych komunikácii v letnom a zimnom období
zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácii
čistenie a udržiavanie kanálov pri cestných komunikáciách
čistenie a udržiavanie kanalizačných vpustí

2. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo v inom užívaní
nehnuteľný majetok ako aj rodinné domy a priľahlé pozemky zodpovedajú za:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

pravidelné čistenie okolitých priestranstiev, udržiavať a upratovať priľahlé
dvory záhrady ktoré hraničia s verejným priestranstvom
udržiavať zelené plochy a minimálne 2x ročne vykosiť /aj stavebné pozemky/
upravovať konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na chodníky
a konáre prerastajúce cez ploty upraviť na hranicu pozemku
čistotu a schodnosť chodníkov v letnom a zimnom období
dostatočný počet odpadových nádob a pravidelne ich vyprázdňovať
pri znečistení miestnej komunikácie, bezodkladne vyčistiť a uviesť do
pôvodného stavu
po ukončení osobitného alebo zvláštneho užívania uviesť verejné priestranstvo
do pôvodného stavu
majitelia psov zodpovedajú za držané zviera, ktoré sa nesmie voľne pohybovať
bez dozoru na verejnom priestranstve
upratať verejné priestranstvo znečistené chovaným zvieraťom

3. Osoby, ktoré spôsobili znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev sú povinné
bezodkladne spôsobené znečistenie alebo škodu na svoje náklady odstrániť, alebo zabezpečiť
ich odstránenie. Tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných právnych
predpisov.
4. Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť závadu v
zjazdnosti je povinný ten, kto takéto znečistenie spôsobil, ho bezodkladne odstrániť a uviesť
komunikáciu do pôvodného stavu, ak tak neurobí, bude niesť náklady spojené s odstránením
závady a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu. Zároveň bude jeho konanie
postihované v zmysle ustanovení § 22 a) a § 22 c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
5. Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť závadu
v zjazdnosti je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi (vlastníkovi) miestnej
komunikácie všetky náklady spojené s odstránením poškodenia a uvedením miestnej
komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa obec s tým, kto poškodenie spôsobil nedohodne
inak. O uvedených opatreniach rozhoduje starosta obce. Konanie toho, kto poškodí miestnu
komunikáciu bude zároveň postihované podľa ustanovení § 22 a) a § 22 c) zákona číslo
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Časť III.
§4
Povinnosti
(1) Zakazuje sa na území obce vypaľovanie trávy.
(2) Zakazuje sa na verejnom priestranstve umiestňovať reklamné a propagačné zariadenia,
stánky a podobne bez súhlasu Obce Klokoč.
(3) Zakazuje sa kdekoľvek v katastrálnom území obce vytvárať čierne skládky odpadu
§5
Kontrola a sankcie
(1) Kontrola dodržiavania tohto VZN vykonávajú zamestnanci obecného úradu, poslanci OZ,
hlavný kontrolór obce, starosta obce Klokoč a osoby ním poverené.
(2) Za porušenie tohto VZN obce právnickou alebo fyzickou osobou, môže starosta uložiť
pokutu až do výšky 3 000,- €.
(3) Za nedodržanie ustanovení tohto VZN sa porušovatelia postihnú podľa príslušných
právnych predpisov o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
(4) Pokuty uložené za tieto priestupky v zmysle § 13 odst. 3 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, sú príjmom obce.
Časť IV.
Záverečné ustanovenie
§6
Toto VZN č. 5/2013 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokoč dňa 13.12.2013
Uznesením č. 40/2013
Nadobúda účinnosť 1.1. 2014.

Jozef Výbošťok
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený v súlade s § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na pripomienkovanie obyvateľom obce .
Vyvesené 28 .11. 2013
Zvesené

13. 12. 2013

