Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 obce Košúty
o udržiavaní čistoty a poriadku v obci

Obecné zastupiteľstvo v Košútoch podľa § 11 ods. 4 písm. g/ zákona
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s
§ 6 citovaného zákona ako aj v súlade so zákonom č.223/2001 o odpadoch,
zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 17/1992 Zb. o
životnom prostredí a zákonom 282/2002 z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov, v y d á v a pre obec Košúty nasledovné
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE :
PRVÁ ČASŤ
Predmet úpravy
§ 1. Predmet úpravy
/1/ Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv
a povinností obce, obyvateľov obce, podnikov a organizácií pôsobiacich v obci.
/2/ Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu celospoločenských
práv, záujmov a oprávnených záujmov občanov, organizácií, podnikov a
ostatných právnických osôb pôsobiacich v obci, zabezpečenie verejného
poriadku a čistoty v obci.
§ 2. Rozsah pôsobnosti
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na :
a/ celé územie obce
b/ všetky fyzické osoby bývajúce v obci
c/ podniky, organizácie a právnické osoby, ktoré majú sídlo v obci
d/ fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť v obci
e/ právnické a fyzické osoby, zdržujúce sa v obci alebo prechádzajúce obcou
§ 3 Vymedzenie pojmov
/1/ Čistenie, úprava a údržba sa týka :
 miestnych komunikácií a chodníkov pre chodcov
- cintorína a ostatných verejných priestranstiev
- areálov podnikov, organizácií a ostatných právnických osôb pôsobiacich na
území obce
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- životného prostredia
- verejných priestranstiev / miestne komunikácie, chodníky, mosty, nábrežie
rieky, parky, zeleň, parkoviská , námestia, okolie rodinných domov a iných
budov .../
- verejno – prospešných a iných budov
- spolužitia občanov
/3/ Za verejné priestranstvá sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia
verejnému užívaniu, zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä:
- miestne komunikácie (ulice, námestia, chodníky, cesty), most, priestranstvá,
nábrežie Dudváhu, okolie rybníka, obecné parky, verejná zeleň, účelové plochy
na športovanie, parkoviská, cintoríny.
/4/ Za chodník sa pre účely tohto nariadenia považuje miestna
komunikácia určená výhradne pre chodcov, ktorá neslúži premávke motorových
vozidiel. Chodníkom je aj vyhradený a vyznačený páspre peších v súbehu s
komunikáciou pre vozidlá, samostatná pešia cestička, ako aj pás vyhradeného
verejného priestranstva o šírke min. 1,5 m prilihajúci k nehnuteľnosti a potrebný
k bezpečnej chôdzi v miestach, kde nie je chodník zriadený.
/5/ Za verejnú zeleň sa pre účely tohto nariadenia považujú parky, sady,
záhrady a ostatné zelené priestranstvá v zastavanom území obce, ktoré sú
prístupné pre verejné užívanie.
DRUHÁ ČASŤ
Práva a povinnosti
§ 4. Užívanie verejných priestranstiev
Každý má právo užívať verejné priestranstvo primeraným a obvyklým
spôsobom na účely, na ktoré je verejné priestranstvo určené. Musí pri tom
rešpektovať rovnaké práva ostatných obyvateľov na užívanie verejného
priestranstva. Takéto užívanie verejného priestranstva označujeme ako
všeobecné užívanie.
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/1/ Obec vykonáva údržbu a čistenie verejných priestranstiev, skládky
tuhého komunálneho odpadu, miestnych komunikácií, verejnej zelene,
verejného osvetlenia parkov a verejno prospešných budov a zariadení.
/2/ Zabezpečuje verejnoprospešné služby – odvoz komunálneho odpadu,
výsadba stromkov, okrasných kríkov, cintorínske služby, údržba verejnej zelene
a verejného osvetlenia.
/3/ Určuje miesto skládky tuhého komunálneho odpadu - skládka TKO
Kerektó Čierna Voda.
/4/ Za čistenie priľahlých komunikácií, vrátane priľahlej zelene, sú
zodpovední vlastníci a užívatelia nehnuteľností susediacich s týmito
priestranstvami.
/5/ Podčistením chodníkov sa rozumie ich zametanie, umývanie,
odstraňovanie snehu, blata, odpadkov a iných nečistôt. Čistenie po celej dĺžke a
šírke chodníka vykonáva majiteľ alebo správca nehnuteľnosti priľahlej k
chodníku.
/6/ Obec zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií.
/7/ Ak dôjde k znečisteniu, poškodeniu miestnych komunikácií, verejno prospešných zariadení a priestranstiev, obec je povinná zabezpečiť úpravu.
/8/ Pri zistení páchateľa obec vyčísli výšku likvidačných prác a dá ich k
úhrade škodu zapríčiňujúcej osobe alebo organizácii.
/9/ Obyvatelia obce a organizácie majú právo dožadovať sa plnenia
povinností obce uvedených v bodoch 1, 2, 3, 6 a 7 tohto odseku.
/10/ Obyvatelia a organizácie sú povinní používať miestne komunikácie ,
chodníky, verejné priestranstvá , verejno prospešné zariadenia a ostatné budovy
tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu a znečisťovaniu. Ak dôjde k
znečisteniu, alebo poškodeniu, sú povinní uviesť veci do pôvodného stavu a
vzniknutú škodu uhradiť.
/11/ Občania a organizácie sú povinní vynášať odpad len na miesta na to
určené.
/12/ Každý obyvateľ je povinný hlásiť obecnému úradu porušenie tohto
nariadenia inou osobou, alebo organizáciou.
TRETIA ČASŤ
Ochrana životného prostredia a verejného poriadku
§ 6 Zakazuje sa:
V záujme ochrany verejného poriadku, bezpečnosti osôb a dodržania
hygienických predpisov sa z a k a z u j e :

-4a/ akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev, najmä:
 vytváraním skládov odpadov
 odhadzovaním odpadov
 znečistením odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími tekutinami,
vrátane fekálií, maštalného hnoja a humusu
b/ znečisťovanie vodných tokov tekutým, pevným domovým a iným
odpadom
c/ umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách
d/ skladovanie paliva / drevo, uhlie / a iného materiálu na verejnom
priestranstve. V odôvodnených prípadoch na základe žiadosti povolí skládku
materiálu OcÚ na dobu určitú, za poplatok podľa VZN obce o poplatkoch
e/ vysypanie tuhého domového odpadu a iných odpadov mimo
odpadových nádob a určených skládok
f/ poškodzovanie, ničenie stromkov, okrasných kríkov, kvetín a ostatnej
verejnej zelene
g/ prechod cez trávniky a verejnú zeleň
h/ lepiť plagáty mimo tabúľ a miest určených na tento účel
i/ akékoľvek vypúšťanie odpadových vôd a fekálií v katastri obce
j/ v obci jazdiť vozidlami, ktoré nad prístupnú normu znečisťujú ovzdušie
výfukovými plynmi, hlukom
k/ parkovať vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t na miestach,
ktoré nie sú vyhradené na parkovanie
l/ vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
m/ spaľovať suché lístie, drobné konáriky a ostatný odpad zo záhrad a
domácností
n/ zneškodňovať odpad inde ako v zariadeniach na to určených, tzn. v
spaľovniach alebo na skládkach odpadu
§ 7 Prikazuje sa :
a/ vlastníkom a užívateľom rodinných domov, výrobných a
prevádzkových objektov udržiavať čistotu okolia
b/ uličné priečelia / fasády / rodinných domov a prevádzkových objektov
pravidelne udržiavať a zbaviť prípadných nevhodných nápisov
c/ reklamy, firemné tabule, rolety udržiavať čisté, umiestnené tak, aby
nevyčnievali na cesty, chodníky a neprekážali chodcom a cestnej premávke
d/ likvidáciu tuhých a tekutých odpadov, fekálií zabezpečiť odvozom na
miesta na to určené na vlastné náklady / skládka TKO Kerektó Čierna Voda a
čistička odpadových vôd - Sládkovičovo.../
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V záujme dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov,
rešpektovania práv spoluobčanov, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej
správy a samosprávy, nerušili verejný poriadok, občianske spolunažívanie , je
každý občan povinný :
a/ dodržiavať pravidlá slušnosti a občianskeho spolužitia, zachovávať
nočný kľud od 22.00 do 06.00 hod.
b/ ochraňovať majetok , verejnoprospešné zariadenia, pamätníky,
bezpečnostné, ochranné a informačné zariadenia a dopravné značky
c/ uposlúchnuť výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
príkazy, pokyny a výzvy orgánov obce, poriadkovej služby policajného zboru,
rešpektovať príkazové a zákazové značky
d/ zakazuje sa nad mieru
primeraným
rozmerom obťažovať
spoluobčanov hlukom , pachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami,
tekutými a pevnými odpadmi a tienením
§ 9. Chov domáceho zvieratstva
a/ Obyvatelia sú povinní chov hospodárskych zvierat zabezpečiť vo
svojich ohradených objektoch, aby svojim voľným pohybom neznečisťovali
verejné priestranstvá, neohrozovali bezpečnosť osôb, nepoškodzovali stromky a
okrasné kríky, kvetinové záhony a ostatnú verejnú zeleň v obci. Pri znečisťovaní
výkalmi je majiteľ zvieraťa povinný tieto bezprostredne odstrániť.
b/ Voľný pohyb domáceho zvieratstva sa vo verejných priestranstvách
v obci zakazuje.
c/ Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej
republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do
evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v l.
vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
d/ Evidenciu vedie obec, v ktorej zapisuje okrem evidenčného čísla psa,
mena, priezviska a adresy držiteľa psa aj skutočnosť, že pes pohrýzol človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej
núdzi, ďalej dátum úhynu a straty psa.
e/ Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je
držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť obci.
f/ Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie známku s
evidenčným číslom a názvom obce. Pre nebezpečných psov obec zabezpečí
známku inej farby s nápisom „nebezpečný pes“. Známka je neprenosná na iného
psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ povinný do 14 dní
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známku.
g/ Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzicky a
psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii. Nebezpečný pes
vodený na verejnom priestranstve musí mať náhubok.
h/ Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je
povinný skutočnosť nahlásiť obci a opatriť psa známkou nebezpečného psa.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 10 Kontroly :
Dodržiavanie tohto nariadenia sú oprávnení kontrolovať orgány obce,
poverení zamestnanci obce, príslušníci policajného zboru a pracovníci hygieny.
§ 11 . Spoločné a záverečné ustanovenia
Porušenie tohto nariadenia je priestupkom podľa zákona 372/1990 Zb. o
priestupkoch a zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Za porušenie tohto nariadenia obec môže :
a/ napomenúť a verejne pokarhať osobu alebo organizáciu
b/ uložiť pokutu vo výške do 16 € fyzickým osobám a do výšky 3.319 €
právnickým osobám.
c/ osobe, ktorá sa dopustila priestupku v zmysle § 9 písm. c/, g/ a h/ tohto
nariadenia uložiť pokutu vo výške do 165 €
d/ ak sa osoba v zmysle § 9 písm. c/ e/, f/, g/ a h/ tohto nariadenia opakovane
dopustí priestupku, môže sa mu uložiť pokuta do výšky dvojnásobku pokút
uvedených v bode b/ a c/
Za nedodržanie tohto nariadenia bude stíhaná vždy konkrétna zodpovedná
osoba , ktorá sa dočinila priestupku.
Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Košútoch.
Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Košúty č.
1/2003 zo dňa 22. apríla 2003.

-7Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Košútoch dňa 23.novembra 2009 a nadobúda účinnosť dňom
10. decembra 2009
v Košútoch , dňa 23.11.2009

Bc.Zdenka Mačicová
starostka obce Košúty

