O B E C

B R E Z A N Y

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2008
zo dňa 27.marca 2008 o udržiavaní čistoty, ochrany
zelene a o parkovaní vozidiel na pozemných a miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území obce BREZANY
Obecné zastupiteľstvo v Brezanoch podľa § 6 zák.č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Nariadenie určuje všetkým fyzickým a právnickým osobám práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty, estetizácie a ochrany
zelene na území obce Brezany.
2. Za verejné priestranstvo sa podľa tohto nariadenia považujú
všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné. Sú to najmä obecné komunikácie, ulice, verejné záhrady, cintorín a pod.
Čl. 2
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev
1. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a
vzhľadu obce je na verejných priestranstvách zakázané :
a) odhadzovať ohorky z cigariet, cestovné lístky, smeti,
papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál (ani ako krmivo
vtáctvu), ovocie, zeleninu, popol a iné nepotrebné veci a odpadky;
b) znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými a inými
odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami, alebo iným podobným
spôsobom. Zákaz sa vzťahuje na opravu i na umývanie a čistenie
motorových vozidiel na verejných priestranstvách s výnimkou
drobných opráv za účelom výmeny žiaroviek na osvetlení vozidiel, kolies pri defektoch alebo inom poškodení duše a plášťa
kolies, nutného doplnenia PHM a nutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových a koncových svetiel a ŠPZ, resp. evidenčných čísiel vozidla čistou vodou;

c) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať, znečisťovať a ničiť obecnú zeleň, verejné objekty a zariadenia.
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Zvlášť je zakázané vypaľovanie trávy a neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov rastlín na verejných priestranstvách;
d) umiestňovať plagáty, reklamy na iných ako na to určených bez súhlasu obce a zriaďovať reklamné, propagačné a informačné zariadenia (stavby) v rozpore s platnými zákonmi
a predpismi;
e) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo
a uhlie bez povolenia Obecného úradu s výnimkou paliva, ktoré
však musí byť odstránené neodkladne, najneskôr do 48 hodín,
f) sedenie na operadlách lavičiek, resp. ležanie na lavičkách, aby nedochádzalo k ich poškodeniu a znečisťovaniu.
2.
a) Za znečistenie alebo poškodzovanie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby. Tieto sú povinné bezodkladne spôsobenú závadu odstrániť alebo zabezpečiť
na svoje náklady jej odstránenie. Nesú právnu zodpovednosť za
následky vzniknuté z dôvodu tohto znečistenia a poškodenia.
b) Fyzické a právnické osoby, vykonávajúce výkop zeminy na
verejných priestranstvách, musia mať súhlas z Obecného úradu a
zodpovedajú za uvedenie povrchu do pôvodného stavu a vzhľadu
v stanovenej lehote.
c) Dvory, záhrady, pozemky, areály vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú tieto povinné upratovať a trvalo
udržiavať tak, aby sa nečistoty z nich nedostávali na verejné
priestranstvá, aby nepôsobili nevzhľadne a aby neboli porastení burinou.
Čl. 3
Udržiavanie čistoty tokov a nádrží
1. Zakazuje sa do vodných tokov a nádrží vhadzovať akékoľvek
predmety, alebo ich ukladať na miesta, z ktorých by mohli byť
splavené a ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodného
toku.
2. Zakazuje sa vylievať, alebo vypúšťať zdravotne, alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny a to najmä ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté
kaly, posýpacie soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli
ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život v toku.
Ďalej sa zakazuje vo vodných tokoch a nádržiach a na ich brehoch robiť údržbu alebo umývanie motorových vozidiel.
3. Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových je upravené v zákone o vodách a vykonávacích predpisoch k tomuto zákonu.
Čl. 4
Skladanie a nakladanie materiálu a výrobkov

1. Po manipulácii s materiálom je prepravca lebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a v prípade potreby aj
pokropiť alebo umyť.
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2. Odvoz starých a nepotrebných vecí, materiálu z búrania, odpadu zo stavebných úprav a opráv a iných odpadkov zabezpečuje
vlastník objektu, resp. užívateľ, prípadne fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca stavebné práce. Odpad každého druhu
musí byť odstránený bezodkladne, najneskôr však do 3 dní.
3. Smetné nádoby sa môžu ponechať na chodníku, resp. na okraji
vozovky len na nevyhnutne potrebnú dobu pred vyprázdnením. Po
vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto.
Čl. 5
Ochrana zelene a udržiavanie čistoty
1.
a) udržiavanie čistoty je spoločnou povinnosťou všetkých
občanov, ktorí v obci žijú alebo sa v obci prechodne zdržujú;
b) výrub stromov na verejnom alebo chránenom území sa bez
súhlasu Obecného úradu zakazuje;
c) za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné a za škody spôsobené zvieratami zodpovedajú osoby, ktorú
sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá dozerať.
Čl. 6
O parkovaní vozidiel na pozemných komunikáciách
a ostatných verejných priestranstvách
1. Všetci užívatelia nákladných, obytných, osobných a špeciálnych vozidiel sú povinní zabezpečiť ich parkovanie a státie vo
vlastných objektoch – vybudovaných na vlastnom pozemku.
2. Na chodníkoch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na
tento účel určené a označené príslušnou dopravnou značkou je
zakázané státie všetkých druhov vozidiel, okrem autobusu SAD,
a odstavovanie ich prívesov a návesov. Taktiež je zakázané odstavovanie nepojazdných autovrakov.
Čl. 7
Záverečné ustanovenie
1. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa
stíhajú ako priestupok podľa zák.č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 bolo schválené
v Obecnom zastupiteľstve Brezany dňa 27.03.2008.

Kamil P E C K O v.r.
starosta obce

