Obecné zastupiteľstvo v Paňovciach. na základe ust. § 4 ods. 3 písm. g), h) a n) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a

pre územie

obce Paňovce toto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Š E OB E C N E Z Á V Ä Z N É N A R IA D E N IE
č. 3/2007
o verejnom poriadku v obci Paňovce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Časť prvá
Všeobecné ustanovenia
§1
Pôsobnosť nariadenia a vymedzenie pojmov
(1) Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti jednotlivých fyzických osôb a právnických osôb na
území obce Paňovce pri:
udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách v obci,
údržbe verejnej (obecnej) zelene – najmä pri jej ochrane, ošetrovaní a pri výrube
drevín.
používaní miestnych komunikácií
chove zvierat
zneškodňovaní obsahu žúmp
(2) Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto nariadenia považujú všetky pozemky a stavby
nachádzajúce sa na území obce Paňovce, okrem pozemkov a stavieb vo vlastníctve fyzických alebo
právnických osôb, alebo pozemkov a stavieb ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia,
slúžiace verejnému užívaniu (najmä cesty, chodníky námestia, priechody podchody a pod.).
(3) Za verejné priestranstvo sa považujú i pozemky a stavby vo vlastníctve alebo užívaní fyzických
alebo právnických osôb, ak sú svojim charakterom určené na verejné užívanie..
(4) Verejnou zeleňou sú na účely tohto nariadenia dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na
určitej ploche prirodzeným spôsobom, alebo zámerným pestovaním človekom. Sú to najmä stromy,
kry, kvety, trávnaté plochy, ako i nádoby so zeleňou. Súčasťou verejnej zelene sú i doplnkové
zariadenia ako chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky funkčne so zeleňou prepojené.
(5) Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v
prírode a krajine a na predchádzanie ich neodôvodneného výrubu.
(6) Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne
alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo
zapríčiniť ich odumretie.

(7) Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich trvalého stavu alebo na
odstránenie následkov ich poškodenia.
(8) Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky pre ich zdravý rast, a to najmä odstraňovaním
buriny, orezávaním, odstraňovaním odumretých častí ohrozujúcich okolie drevín, vykonávaním
nevyhnutných, chemických, mechanických a biologických opatrení proti škodcom a pod.

Časť druhá.
Udržiavanie čistoty a verejného poriadku
§2
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
(1) V záujme zabezpečenia čistoty, verejného poriadku a zdravého životného prostredia sa na území
obce Paňovce zakazuje:
a) odhadzovať odpad mimo určených nádob;
b) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvancami, fekáliami, splaškovými vodami, odpadovými
vodami, chemickými látkami a iným obdobným spôsobom;
c) umývať, čistiť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou nutného
očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a poznávacích značiek;
d) poškodzovať zeleň a verejné objekty ako sú lavičky, vázy, nádoby na odpad, zariadenia detských
ihrísk, a iné obdobné zariadenia;
e) vypaľovať trávu alebo iné porasty a voľne spaľovať lístie alebo akýkoľvek iný odpad;
f) z balkónov, lógií a okien umiestnených v tesnej blízkosti chodníkov vyklepávať alebo prášiť deky,
koberce, alebo šatstvo alebo vyhadzovať rôzne predmety;
g) odstavovať vraky vozidiel na parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách;
h) vyberanie a preberanie obsahu zberných odpadových nádob a znečisťovať ich okolie;
i) skladovať akýkoľvek materiál (napr. palivo, výrobky, obaly) a odpad akéhokoľvek druhu na
verejnom priestranstve alebo miestnych komunikáciách bez povolenia na používanie verejného
priestranstva;
j) osadzovať reklamy, plagáty, a oznámenia na iných miestach, než vyhradených obcou;
k) znehodnocovať budovy striekaním obrazcov a znakov sprayovými farbami (tzv. grafity);
l) vyhadzovať akékoľvek predmety do korýt vodných tokov, alebo ich ukladať na miesta, z
ktorých by mohli byť do nich splavené, vylievať do vodných tokov chemické látky alebo
odpadovú vodu a tým ohroziť akosť, zdravotnú nezávadnosť alebo prietok toku;
m) umývať motorové vozidlá a vykonávať opráv a údržby motorových vozidiel na brehoch vodných
tokov, alebo v tokoch;
n) vypúšťať do vodného toku odpadové vody bez povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej
vodnej správy;
o) znečisťovať miestne komunikácie;
p) prepravovať cez obec náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený pred jeho únikom do okolia
(prášeniu, odkvapkávaniu, spadnutiu);

q)
r)
s)
t)

jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich.
poškodzovať dopravné značky na obecných a štátnych komunikáciách
poškodzovať verejné osvetlenie, písať kresliť a lepiť plagáty na stĺpy verejného osvetlenia.
znečisťovať a poškodzovať autobusové zastávky a priľahlé priestranstvá.

(2) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia stavieb sú povinní zabezpečiť očistenie prístupových
komunikácií, priľahlých chodníkov a zelene v ich celej šírke od nečistôt, a v zimnom období od snehu
a a ľadu.
(3) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní udržiavať na týchto
nehnuteľnostiach čistotu a poriadok, tak aby nedochádzalo k narušeniu vzhľadu a prostredia v obci
alebo k znečisťovaniu verejných priestranstiev (prachom, popolčekom, dymom, zápachom, pevným a
tekutým odpadom, burinou a pod.).
(4) Všetky stavby musia byť na stenách obrátených do ulice vybavené funkčnými odpadovými žľabmi
a odpadovými rúrami, tak aby dažďová voda zo striech nestekala na chodníky a chodcov.
(5) Za zabezpečenie čistoty a údržby verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, obecného
trhoviska, a vodných tokov zodpovedá ich vlastník, resp. správca.

(6) Subjekt zodpovedajúci za udržiavanie čistoty a údržbu verejného priestranstva je povinný najmä:
a) zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva,
b) zabezpečiť zjazdnosť komunikácií, v zimnom období odstraňovanie snehu,
c) zabezpečiť dostatočný počet odpadových nádob, pravidelne ich vyprázdňovať a starať sa o ich
údržbu,
(7) Každý, kto používa verejné priestranstvo iným spôsobom, než na aký je určené (osobitné užívanie
verejného priestranstva, zvláštne užívanie miestnej komunikácie) je povinný:
a) využívať ho na tento účel len v povolenom rozsahu a to tak, aby čo v najmenšej miere obmedzoval
jeho užívanie obyvateľmi obce;
b) zabezpečiť bezpečnosť ostatných užívateľov verejného priestranstva oznámením osobitného
užívania umiestnením oznamovacej tabule;
c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva, jeho zariadení a verejnej zelene,
d) umožniť prístup ku kanalizačným výpustiam, požiarnym hydrantom a odpadkovým nádobám,
e) po ukončení osobitného alebo zvláštneho užívania uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do
pôvodného stavu.
(8) 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.

Časť tretia.
Správa a údržba verejnej zelene
§3
Správa a údržba verejnej zelene
(1) Obec a správca verejnej zelene je povinný vykonávať pravidelnú údržbu zelene jej ošetrovaním,
orezávaním, kosením, výrubom, a taktiež náhradnou výsadbou za povolený výrub.
(2) Zakazuje sa poškodzovanie stromov a kríkov ich svojvoľným olamovaním, orezávaním alebo
výrubom.
(3) Pri zabezpečovaní výrubu drevín rastúcich na území obce sa postupuje v súlade s osobitnou
právnou úpravou.
(4) Za škodu na verejnej zeleni zodpovedá ten, kto ju spôsobil.
(5) Fyzické a právnické osoby zodpovedné za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného
nariadenia sú povinné spôsobenú škodu bezodkladne odstrániť na svoje náklady.

Časť štvrtá.
Používanie miestnych komunikácií
§4
(1) Obec Paňovce stanovuje nasledovné kritéria používania a užívania miestnych
komunikácií :
- každý je povinný zdržať sa zásahov do majetku obce, spočívajúcich v jeho špinení,
poškodzovaní, znehodnocovaní,
- každý je povinný zdržať sa zásahov do telesa miestnej komunikácie,
- každý je povinný ochraňovať majetok obce – aj miestne komunikácie,
- každý je povinný používať miestne komunikácie v súlade s platnou právnou úpravou.
(2) Nerešpektovanie týchto základných pravidiel so sebou nesie zodpovednosť jednotlivých
subjektov, najmä právo a možnosť postupovať podľa ustanovení §§ 22a, 22c zák. č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov .
(3) 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 podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov
(4) Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť závadu
v zjazdnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť vlastníkovi, resp. správcovi
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 (napr. na odstránení závady a pod.). O uvedených opatreniach
rozhoduje starosta obce.
Konanie toho, kto poškodí miestnu komunikáciu bude zároveň postihované podľa
ustanovení § 22a a § 22c zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov.
(5) Výnimky z ods. 3 a 4 tohto ustanovenia povoľuje starosta obce zohľadňujúc charakter
znečistenia a poškodenia miestnej komunikácie a ochotu tento stav napraviť (odstrániť).
§5
Obmedzenie používania miestnych komunikácií na území obce a športové a iné podujatia
konané na miestnych komunikáciách povoľuje obec.

Časť piata
Stavba a prevádzka žumpy
§6
(1) Žumpa sa buduje tam, kde nie je možné pripojenie na verejnú kanalizáciu avšak musí byť
umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu
(ust. § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie).
(2) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a
technickým normám.
(3) Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
(4) Umiestnenie žumpy
vyprázdňovania

na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej

(5) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí
zodpovedať príslušnými slovenským technickým normám.
(6) Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu (ust. § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.
z.).
(7) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických, alebo fyzických osôb.

(8) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce
doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
(9) Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd (ust. § 36
ods. 12 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov) a na
verejné priestranstvá.

Časť šiesta
Chov zvierat
§7
(1) Chovatelia sú povinní umiestniť budovu slúžiacu na chov zvierat v dostatočnej vzdialenosti od
obytných budov a verejných priestranstiev.
(2) Budova slúžiaca na chov zvierat musí byť ľahko čistiteľná a napojiteľná na vodotesnú žumpu.
(3) Pri chove zvierat musia byť dodržané všetky všeobecne záväzné právne predpisy.
(4) Chovateľ, ktorý chová viac ako 1 prasnicu a 2 výkrmové ošípané, 5 kôz a alebo 5 oviec, chov
musí byť v samostatnej budove viac ako 60 metrov od obytných budov .
(5) Objekty na chov a držanie včiel musia byť situované a umiestnené tak, aby nedochádzalo
k obmedzovaniu práv a k ohrozovaniu zdravia obyvateľov a to viac ako 100 metrov od obytných
budov.
(6) Na území obce Paňovce je zakázané chovať a držať včely tiež na nasledovných konkrétnych
a určitých miestach (lokalitách):
- v školách, v škôlkach a v ostatných školských zariadeniach,
- v budovách so zariadeniami pre deti,
- v zariadeniach verejného a spoločného stravovania,

Časť siedma
Športové a kultúrne podujatia.
§8
Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a pravidiel občianskeho spolunažívania pri
športových a kultúrnych podujatiach zabezpečuje usporiadateľ.
Časť ôsma
Nočný kľud
§9
Nočný kľud sa stanovuje denne od 22:00 hod do 6:00 hod.

Časť deviata

Sankcie
§ 10
Akékoľvek porušenie ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok
podľa zákona SNR číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch, ak nepôjde o trestný čin.

Časť desiata
Záverečné ustanovenia
§ 11
(1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Paňovciach a
nadobúda účinnosť dňom ...
(2) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie o verejnom
poriadku v obci Paňovce zo dňa 15. 10 2001, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 3. 11. 2001.

V Paňovciach, dňa 19.09.2007

Marta Sehnalová
starostka obce

