Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady
č. 3/99 o udržiavaní čistoty a verejného poriadku v obci Nesvady
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch podľa § 6 ods. l/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto
nariadení:
___________________________________________________________________________
§l
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO
Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto nariadenia považujú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia
verejnému užívaniu /pohybu, oddychu, rekreácii občanov/ na území obce Nesvady. Sú to najmä: cesty, ulice,
námestia, chodníky, preluky, podjazdy, podchody, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné priechody,
verejné schody, verejné plochy zelene, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo
ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
§2
PODMIENKY UŽÍVANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. V záujme zdravia, bezpečnosti obyvateľov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia na území obce
Nesvady sa zakazuje :
a/ odhadzovať smeti, ohorky z cigariet, popol, papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny a iné nepotrebné
veci a odpadky mimo nádob na to určených,
b/ Znečisťovať verejné priestranstvo pľuvaním, fekáliami, splaškovými vodami, odpadovými vodami olejmi,
chemikáliami a inými kvapalinami. Zákaz sa vzťahuje aj na umývanie, čistenie a opravy vozidla každého druhu
na verejných priestranstvách a na komunikáciách
c/ akokoľvek úmyselne ohradzovať, znečisťovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň, verejné
objekty a zariadenia najmä: lavičky, malé smetné nádoby, kontajnery, detské ihriská, osvetľovacie telesá, sochy,
pamätníky, verejné telefónne stanice - búdky, autobusové zastávky, autobusové čakárne, cestovné poriadky,
dopravné značky, reklamné zariadenia a pod.
d/ Znečisťovať verejné priestranstvo pľuvaním, fekáliami, splaškovými vodami, odpadovými vodami olejmi,
chemikáliami a inými kvapalinami. Zákaz sa vzťahuje aj na umývanie, čistenie a opravy vozidla každého druhu
na verejných priestranstvách a na komunikáciách
e/ znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja,
f/ skladovať stavebné materiály, stavebný a iný odpad, palivo a škváru bez povolenia obce Nesvady,
g/ dlhodobo umiestňovať odpadkové nádoby bez súhlasu obce Nesvady,
h/ V záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života a práce obyvateľov
a ochrany životného prostredia sú všetky osoby pri svojej činnosti povinný rešpektovať práva a právom
chránené záujmy ostatných občanov v obci. Všetky osoby sú povinné zachovávať nočný kľud.
1/ Nočný kľud nesmie byť rušený hlukom, krikom, vibráciami a inými činnosťami.
2/ Hluk zo zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu a hluk z verejnej produkcie hudby nesmú
prekročiť najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas.Za nočný čas sa považuje čas medzi 22,00 a 06,00
hod. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie poskytujúce služby
obyvateľstvu, usporiadateľ verejnej produkcie alebo osoba ktorá prevádzkuje verejnú hudbu.
3/ Hudobné nástroje, rozhlasové a televízne prístroje a iné zariadenia na reprodukciu zvuku fyzickými osobami
možno používať len tak, aby dôsledkom ich použitia nedošlo k obťažovaniu spoluobčanov – ľudí
i/ kúpať sa vo vodných nádržiach a fontáne, hádzať do nich odpadky a rôzne iné predmety,
j/ umiestňovať stánky, pojazdné maringotky, lunaparky, cirkusové šapitó a podobné zariadenia bez súhlasu
obce,
k/ vynášanie akéhokoľvek odpadu mimo na to určenej skládky,

l/ umiestňovať plagáty, reklamné pútače a informačné tabule mimo na to vyhradené miesta.
2. Držitelia predajných stánkov, kioskov, stánkov PNS a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a
poriadok v bezprostrednom okolí zariadenia do vzdialenosti 5 m od objektu, najmenej však do hranice miestnej
komunikácie. Ďalej sú povinní zabezpečiť dostatočné množstvo kontajnerov, resp. malých smetných nádob /podľa
charakteru prevádzky/, minimálne však 1 ks, ako aj preukázať spôsob likvidácie odpadov.
3. Osobitné užívanie verejného priestranstva je spoplatnené v zmysle VZN obce Nesvady o miestnych
poplatkoch.
§3
UDRŽIAVANIE ČISTOTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Za čistotu verejných priestranstiev v správe obce zodpovedajú:
1. organizácia Verejno-prospešné služby obce Nesvady.
2. Iné fyzické a právnické osoby, ktorým bolo verejné priestranstvo zverené do užívania, resp. ktoré toto
priestranstvo spravujú.
§4
ZABEZPEČENIE ČISOTY CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ
1. Čistením sa rozumie ručné alebo strojné zametanie, prípadne umývanie a splachovanie chodníkov, komunikácií
a verejných schodíšť, odstraňovanie blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt, snehu a poľadovice. Kropiť je
zakázané pri nízkych teplotách, keď hrozí nebezpečenstvo námrazy. Čistenie sa musí vykonať po celej šírke a
dĺžke chodníka resp. komunikácie.
2. Hlavné čistenie sa vykonáva tak, aby chodci prípadne iní účastníci cestnej premávky boli čo najmenej
obťažovaní. Ak je nutné, treba chodník čistiť aj viackrát v priebehu dňa podľa potreby /hlavne od odpadkov a
hrubších nečistôt/. Zametené nečistoty sa ukladajú do smetných nádob. Zakazuje sa zametanie nečistôt do
vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí, ich ponechávanie na chodníkoch, prípadne spaľovanie na
verejných priestranstvách.
3. V zimnom období sa musí sneh zhŕňať z chodníkov na okraj vozovky tak, aby bol zabezpečený prechod cez
ulicu, na prechodoch pre chodcov, prístup do domov a nevyhnutný prístup k inžinierskym sieťam a k stanovištiam
kontajnerov.
4. Poľadovica musí byť odstránená v čo najkratšej dobe po jej vytvorení. Čistenie chodníkov a komunikácií v
zimnom období treba v prípade potreby opakovať viackrát.
5. Zabezpečenie čistenia chodníkov, odstraňovanie poľadovice, odpratávania snehu pred obchodmi alebo inými
prevádzkami je povinnosťou vlastníkov, správcov, užívateľov týchto jednotiek vždy, aj keď ich prevádzka nie je
otvorená.
6. Čistenie chodníkov môže vlastník /správca, užívateľ/ priľahlej nehnuteľnosti zveriť aj inej fyzickej alebo
právnickej osobe k tomu spôsobilej.
7. Na území obce sa zakazuje :
a / jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a vozidlami, ktoré svojim nákladom
znečisťujú vozovku
b / jazda vozidlám, ktoré sú nadmerne hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie
c / používať chodníky akýmikoľvek dopravnými prostriedkami, bicyklami a zákaz parkovania na nich

§5
OCHRANA ZELENE
Vo verejnej zeleni je zakázané:
a/ užívať cesty určené pre chodcov na jazdu motorovými dopravnými prostriedkami,
b/ trhať a odcudzovať kvety a voľne rastúce rastliny, lámať a orezávať vetvy stromov a kríkov a inak
poškodzovať zeleň vrátane pôdneho krytu,
c/ Svojvoľne presádzať, vysádzať stromy, kry a zahŕňať jarky a rigoly,
d/ venčiť a nechať voľne pobehovať psov a iné domáce zvieratá, znečisťovať zvieracími exkrementami cesty,
chodníky, trávnaté porasty, detské ihriská, pieskoviská. Chovateľ zvieraťa je povinný na verejných
priestranstvách odstrániť nečistoty resp. exkrementy spôsobené zvieraťom odstrániť primeranými pomôckami
a umiestniť ich do smetnej nádoby
e/ výrub stromov bez povolenia príslušného orgánu verejnej správy,
f/ skracovať chodníky prechodom cez založený trávnik
g/ parkovanie áut, návesov, prívesov, vlečiek a jednostopových motorových vozidiel na trávnikoch,
chodníkoch a na spevnených plochách určených na hranie detí.
§ 5a
Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky
(1) Pyrotechnickým výrobkom sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“)
rozumejú výrobky zábavnej pyrotechniky, a iné pyrotechnické výrobky bežne dostupné na trhu obsahujúce
výbušné látky alebo zmes výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku,
plynu alebo dymu alebo na kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických
chemických reakcií a ich použitie nie je určené len odborne spôsobilým osobám. 1)
(2) Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto nariadenia rozumejú pyrotechnické výrobky určené na zábavné
účely kategórie F2 ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno
používať vonku v obmedzených priestoroch a kategórie F3 ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo
a je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je
škodlivá pre ľudské zdravie.
(3) Inými pyrotechnickými výrobkami sa na účely tohto nariadenia rozumejú pyrotechnické výrobky kategórie
P1 iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo.2)
(4) Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3 a P1 na území obce Nesvady je z dôvodu ochrany
verejného poriadku zakázané s výnimkou 31. decembra od 18:00 h do 1. januára do 03:00 h.
(5) Porušenie povinnosti uloženej v tomto nariadení sa považuje za priestupok3).
§6
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Ak právnická alebo fyzická osoba, ktorá za čistotu a poriadok zodpovedá, napriek predchádzajúcej výzve
znečistenie neodstráni, môže to z poverenia obce vykonať iná osoba a to na náklady zodpovednej právnickej
alebo fyzickej osoby.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických a fyzických osôb
podľa osobitných zákonov a právnych predpisov vyššej právnej sily ako je toto nariadenie.
3. Kontrolu tohoto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a/ starosta obce, resp. s ním splnomocnený pracovník obce,

b/ členovia obecnej polície,
c/ poslanci a príslušné komisie obecného zastupiteľstva.
4. Za porušenie tohoto všeobecne záväzného nariadenia sa môže príslušným orgánom obce alebo štátneho
orgánu uložiť:
a/ právnickej osobe pokuta až do výšky 3319,- €
b/ fyzickej osobe môže byť uložená bloková pokuta do výšky 16,60 € alebo pokuta uložená v priestupkovom
konaní až do výšky 166,- €, podľa skutkovej podstaty priestupku.
§7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. č. 3/1999 o udržiavaní čistoty a verejného poriadku v obci Nesvady bolo
schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16. 12. 1999 uznesením OZ č. 10/99 – VII a nadobudlo účinnosť
15 tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli

JUDr. Jozef Haris
starosta obce

––––––––––––––––––––––––––
1)
§ 2 nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
2)
§ 4 nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
3)
§ 47 ods. 1, písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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Novelizované uznesením obecného zastupiteľstva obce Nesvady č.: 47/2006 - IX zo dňa 27. 4. 2006
Novelizované Všeobecne záväzným nariadením obce Nesvady č. 9/2008 O uplatňovaní meny euro
v podmienkach obce Nesvady čl. IV , schválené uznesením OZ. č. 28/2008- XIV zo dňa 11. 12. 2008
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady bolo schválené dňa 27.05.2010 obecným zastupiteľstvom obce
Nesvady uznesením číslo 46/2010 – XI. Účinné dňom 14. 6. 2010
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 1/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce
Nesvady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 3/1999 o verejnom poriadku
bolo schválené dňa 24.8.2017 obecným zastupiteľstvom obce Nesvady uznesením číslo 35/2017 – XI.
Účinné dňom 15. 9.2017

