Obecné zastupiteľstvo v Tulčíku na základe § 6 odsek 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Tulčík
toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ
č. 01 / 2015

NARIADENIE

o čistote a verejnom poriadku na území obce Tulčík

Článok 1
PREDMET ÚPRAVY
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa stanovujú práva
a povinnosti fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim alebo pôsobiacim na
území obce Tulčík (ďalej len obec), obyvateľom a návštevníkom obce, vlastníkom,
správcom a užívateľom nehnuteľností verejných priestranstiev a iných objektov pri
dodržiavaní a zabezpečovaní čistoty obce a verejného poriadku.
Článok 2
ZÁKLADNÉ POJMY
1. Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) verejným priestranstvom – všetky miesta, ktoré slúžia na verejné účely, sú
verejnosti prístupné a možno ich obvyklým spôsobom užívať, najmä miestne
komunikácie (ulice, cesty, chodníky ... ), nástupné plochy zastávok verejnej
dopravy, priestory detských hracích zariadení, športoviská, cintoríny, trhoviská,
verejná zeleň, korytá a nábrežia vodných tokov a pod., pokiaľ nie sú vo
vlastníctve iných právnických a fyzických osôb ako obce,
b) nehnuteľnosťami – pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom,
c) inými objektmi – dočasné drobné stavby, zariadenia slúžiace na poskytovanie
služieb, predajné stánky a stoly, letné terasy, zariadenia lunaparkov, cirkusov
a podobných zariadení, pojazdné predajne a pod.,
d) zariadením verejného priestranstva - predmety, ktoré sú trvalo alebo dočasne
umiestnené na verejnom priestranstve napr. lavičky, odpadové nádoby, kvetináče,
kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach
verejnej dopravy, cestovné poriadky, dopravné značky, orientačné tabule,
reklamné zariadenia, sochy, pamätníky, hroby a pod.,
e) verejným poriadkom – súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté
v právnych normách ako aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých
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f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania
a vytvárania usporiadaného života obyvateľov obce,
chodníkom - komunikácia, alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je
spravidla oddelená od vozovky výškovo, alebo iným spôsobom,
priľahlým chodníkom - sa pre účely tohto VZN rozumie chodník priľahlý
k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo
miestnou komunikáciou,
miestnou komunikáciou - všeobecne prístupné a užívané ulice , cesty, parkoviská
vo vlastníctve obce, chodníky a verejné priestranstvá, ktoré slúžia doprave v obci
a sú zaradené do siete miestnych komunikácií,
zvláštnym užívaním – každé iné užívanie ako užívanie na určený účel napr.
umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného
zariadenia, zábavného zariadenia (atrakcie), umiestnenie informačno-reklamného
zariadenia a pod., výkopové práce a úpravy, ktorými sa narúša teleso miestnej
komunikácie alebo jej súčasti, verejné priestranstvo a zeleň,
verejnou zeleňou – trávnaté plochy, kvetinové záhony, stromy, okrasné dreviny
a kry nachádzajúce sa na verejnom priestranstve,
čistením verejného priestranstva – jeho zametanie, vyzbieranie odpadu,
odstránenie buriny, blata a iných nečistôt,
zodpovednou osobou – vlastník, správca, nájomca, užívateľ nehnuteľnosti.

Článok 3
ČISTOTA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1. Za čistotu verejného priestranstva a jeho zimnú údržbu zodpovedá obec. Za čistenie
priľahlých chodníkov a údržbu priľahlej zelene zodpovedajú zodpovedné osoby.
2. Ak neodstráni nečistotu ten, kto je povinný tak urobiť podľa odst. 1 ani po písomnej
výzve obce v termíne v nej uvedenej , urobí tak obec na náklady zodpovednej osoby.
3. Fyzické a právnické osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť sú povinné zabezpečiť, aby
chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou, schody (po celej šírke chodníka), keď nie je
chodník, tak priestor široký najmenej 1 m hraničiaci s nehnuteľnosťou, bol riadne ,
včas čistený a v zimnom období bol z neho odstránený sneh a pri poľadovici bol
posypávaný inertným materiálom. Táto povinnosť sa vzťahuje na chodníky a priestory
v súvisle zastavanej časti obce.
4. Zhrnutý sneh z chodníkov sa ukladá na ich okraji na kopy. Vyvážať sneh na miestne
komunikácie a do potoka Čakaň a Zápotok je zakázané. Hromady snehu nie je možné
tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v
mieste prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov a dvorov.
5. Zametanie nečistoty do miestnych komunikácií sa zakazuje.
6. Vlastníci, príp. užívatelia nehnuteľností, dvorov a záhrad sa musia zdržať všetkého,
čím by znečisťovali alebo inak ohrozovali susedné, prípadne okolité objekty
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a pozemky pevnými alebo tekutými odpadmi, alergénmi, prachom, popolom, dymom
a inými emisiami.
7. Pri stavbách, prestavbách alebo opravách a ostatnej činnosti je vlastník stavby povinný
dbať na to, aby materiál nebol skladovaný na chodníkoch, miestnych komunikáciách a
ostatných miestach verejných priestranstiev.
8. Pri opravách budov napr. striech, odkvapových žľabov a komínov je vlastník stavby
povinný urobiť bezpečnostné opatrenia proti padaniu materiálu na verejné
priestranstvo a tento nesmie zhadzovať priamo z budov na verejné priestranstvo.
9. Priestory pozdĺž priekop, miestnych komunikácií, nábrežia potoka Čakaň a Zápotok
čistia vlastníci nehnuteľností pred ktorými sa tieto priestory nachádzajú.
Článok 4
ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1.

Verejné priestranstvo je možné užívať aj iným spôsobom a to ako zvláštne užívanie.
Na každé zvláštne užívanie verejného priestranstva obce (okrem krátkodobého
skladania a nakladania tovaru a materiálu) je potrebné predchádzajúce povolenie obce
najneskôr 10 dní pred plánovaným užívaním verejného priestranstva. Písomné povolenie
sa vydáva na základe písomnej žiadosti žiadateľa. V povolení budú uvedené podmienky
a spôsob zvláštneho užívania verejného priestranstva. Súbežne s vydaním povolenia je
doručený žiadateľovi aj výmer na miestny poplatok za užívanie verejného priestranstva.

2.

Zásahy do verejného priestranstva v rámci plánovanej výstavby, rekonštrukcie a opravy
na území obce môžu vykonávať fyzické a právnické osoby iba na základe povolenia obce
a sú povinné dodržať podmienky stanovené v tomto povolení.

3.

V prípade poruchy na inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve
obec dodatočne určí ich vlastníkovi vydaným rozhodnutím podmienky na uvedenie
verejného priestranstva do pôvodného stavu na náklady vlastníka inžinierskych sietí.

4.

Každý, komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva, je
povinný:
a) používať priestranstvo len v povolenom rozsahu,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu priestranstva a jeho zariadení, prípadné
znečistenie denne odstraňovať,
c) vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného
priestranstva v dennej aj v nočnej dobe,
d) používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení
užívania uviesť na svoje náklady verejné priestranstvo do pôvodného stavu,
e) zachovať pri skladovaní materiálu a techniky protipožiarne predpisy a zaistiť
prístupové cesty a priestor pre prípadný protipožiarny zásah.
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5.

Vylepovanie plagátov zabezpečuje obec. Ostatným fyzickým a právnickým osobám a
občanom obce sa zakazuje vylepovať plagáty, reklamy na verejnom priestranstve obce.
Umiestnenie reklamných a informačných tabúľ na verejnom priestranstve povoľuje obec

6.

Pri volebných kampaniach politické strany, hnutia, nezávislí kandidáti môžu vylepovať
plagáty iba na plochách v obci na to určených.

Článok 5
ZÁSADY, PRÁVA A POVINNOSTI OSÔB PRI UŽÍVANÍ VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA A ZODPOVEDNOSŤ PRI DODRŽIAVANÍ ČISTOTY
NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE
1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich
charakteru a účelu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň
sa musí zdržať akýchkoľvek činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či
poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľnosti, zariadení verejného priestranstva,
znečisteniu zložiek životného prostredia, t. j. pôdy, vodných tokov , podzemných vôd,
ovzdušia a pod.
2. V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života
obyvateľov obce a estetického vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách
zakazuje :
a) vykonávať telesnú potrebu, odhadzovať odpady (smetí, papier, obaly všetkého
druhu, zvyšky jedál, ovocia a zeleniny, ohorky z cigariet, cestovné lístky a iné)
mimo nádob, resp. miest na to určených obcou, znečisťovať okolie smetných
nádob a kontajnerov,
b) znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením,
resp. státím vozidla pred stanovišťom zberných nádob,
c) ukladať vybavenie z domácnosti (chladničky, starý nábytok, elektrospotrebiče
a pod.) murivo a sutinu z búracích prác, odpady po stavebných úpravách
v objektoch (staré okná, dvere, tehly) do kontajnerov na komunálny odpad, resp.
ku stanovištiam kontajnerov,
d) akokoľvek poškodzovať, znečisťovať a ničiť verejné objekty a zariadenia
verejného priestranstva, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať
zariadenia verejného priestranstva, svojvoľne sa zdržiavať v areáli materskej
a základnej školy,
e) umiestňovať plagáty, oznamy reklamy, reklamné zariadenia a pútače na iných
miestach ako na to určených,
f) bez povolenia obce skladovať stavebné materiály, palivo, stavebný odpad a iné
materiály,
g) skladovať horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky,
h) vypaľovať trávnatý porast, spaľovať trávu, konáre stromov, kríkov a lístie,
spaľovať akýkoľvek iný biologický odpad a zakladať oheň v zberných nádobách,
i) ponechávať exkrementy psov, za odstránenie ktorých nesie zodpovednosť osoba
vodiaca psa,
j) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
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k) skladovať dovezený tovar na miestnej komunikácií,
l) akýmkoľvek iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo.
3. Vlastník, správca, nájomca či užívateľ nehnuteľnosti je povinný :
a) starať sa o svoj pozemok takým spôsobom, aby zabránil šíreniu inváznych druhov
rastlín a dodržiavať ostatné povinnosti pri údržbe zelene,
b) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce
neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho
využívaní, neohrozovali bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad
a životné prostredie obce,
c) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov,
hmyzu, resp. iných nežiadúcich živočíchov a v prípade potreby vykonať
deratizáciu (dezinsekciu, dezinfekciu a pod.),
d) steny a priečelia nehnuteľnosti udržiavať v čistote, bez nevhodných nápisov,
kresieb a hesiel tak, aby svojím technickým stavom nenarúšali estetický vzhľad
obce a neohrozovali bezpečnosť osôb (napr. opadávajúca omietka, deravé
a nedostatočne upevnené odkvapové žľaby a zvody),
e) zo striech budov hraničiacich s verejným priestranstvom odstraňovať
nahromadený sneh, príp. ľadové kvaple, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života
a zdravia osôb,
f) vetvy a konáre stromov a rastlín prerastajúcich cez ploty resp. presahujúce hranicu
pozemku upraviť tak, aby nezasahovali do verejného priestranstva a tým
neprekážali chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť, nenarúšali a neohrozovali
bezpečnosť cestnej premávky a neprekážali vykonávaniu údržby miestnych
komunikácií, prípadne, aby takýmto nekonaním nedochádzalo k poškodzovaniu
komunikácie a priekopy.
4. Užívateľom miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev sa zakazuje :
a) jazdiť po nich vozidlami, ktoré sú znečistené alebo svojím nákladom, alebo
technickým stavom (napr. vytekajúci olej) znečisťujú vozovku,
b) umývať na nich vozidlá s výnimkou nutného čistenia predného skla, reflektora,
koncového a smerového svetla a evidenčného čísla vozidla, vykonávať opravy
motorových vozidiel a rozoberať ich,
c) odstavovať nepojazdné, havarované vozidlá a vraky vozidiel.
5. V prípade čistenia a bežnej údržby miestnych komunikácií, resp. iných činnosti
súvisiacich s cestnou premávkou je vodič motorového vozidlá povinný na výzvu obce
uvoľniť časť komunikácie (resp. iného verejného priestranstva) z dôvodu
bezproblémového vykonania potrebných prác.
6. Majitelia hospodárskych zvierat sú povinní zabezpečiť, aby sa hospodárske zvieratá
voľne nepohybovali po miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.
7. Každý, kto svojou svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného
priestranstva je povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať
nápravu. V prípade, že tak nevykoná ani po písomnej výzve obce v termíne v nej
stanovenom znečistenie odstráni obec, a to na náklady toho, kto znečistenie
(poškodenie) spôsobil.
8. Ak pôvodca znečistenia nie je známy, znečistenie odstráni obec.
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9. Zvolávateľ zhromaždenia alebo usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je
povinný zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene do 2 hodín od
ukončenia zhromaždenia alebo podujatia.
10. Subjekty vykonávajúce stavebné úpravy nehnuteľnosti sú povinné dodržiavať čistotu
a poriadok okolia v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí obce a s týmto
nariadením.
11. Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia dočasných zariadení t.. j. pojazdných
predajní, bufetov prevádzok pre predaj potravinárskeho tovaru, cukroviniek, ovocia,
zeleniny a predajných stánkov s občerstvením, letných terás a iných dočasných
zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok v okolí svojej prevádzky do
vzdialenosti 5 metrov a to čistením a umiestnením dostatočného počtu nádob na
drobný odpad (odpadkový kôš, vrece) a zabezpečením ich pravidelného a riadneho
vyprázdňovania do zbernej nádoby na odpad z vlastného podnikania.
12. Za čistotu a čistenie priestorov okolo obchodných prevádzok, inštitúcií a iných
zariadení zodpovedajú ich vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia a to aj v čase,
keď nie sú v prevádzke.
13. Zametané nečistoty sa ukladajú do nádob určených na komunálny odpad.
14. Zakazuje sa zametanie na verejnú zeleň, do vodných tokov, verejných studní, na zelené
pásy, pod schody, lavičky, kvetináče a pod.
15. Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním nespôsoboval znečistenie
vodných tokov a nádrží, nepoškodzoval ich zariadenia a neohrozoval a nepoškodzoval
život živočíchov a rastlín v nich žijúcich. Zakazuje sa :
a) do korýt vodných tokov vyvážať a vhadzovať akýkoľvek odpad alebo ho ukladať
na brehy a na miesta, z ktorých by mohol byť splavený do tokov alebo spôsobiť
ich znečistenie,
b) vlievať, alebo vypúšťať na verejné priestranstvá a do priekop a vodných tokov
zdravotne hygienický, alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny a to najmä
ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly,
posýpacie soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť akosť a zdravotnú
nezávadnosť vody a život vo vodnom toku,
c) vo vodných tokoch a na ich brehoch sa zakazuje vykonávať údržbu motorových
vozidiel alebo ich umývať,
d) prehradzovať korytá vodných tokov, bez súhlasu ich správcu ich upravovať, alebo
inak zasahovať do brehov vodných tokov,
e) zakladať ohniská na brehoch vodných tokov.
16. Ostatné práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám
a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane a zodpovednosť za porušenie
povinnosti upravuje všeobecný právny predpis, t. j. zákon č. 364/2004 o vodách
v znení neskorších predpisov.
17. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť
porušenie verejného poriadku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami.
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18. Na verejných priestranstvách sa zakazuje :
a) pľuvať,
b) konzumovať alkoholické nápoje,
c) akýkoľvek slovný alebo grafický prejav, ktorým by bola znižovaná ľudská
dôstojnosť, náboženská či rasová príslušnosť,
d) propagovať zakázané produkty,
e) propagovať sexualitu, sexuálne symboly, nahotu, pornografiu a pod.
19. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný pokoj, ktorý je stanovený od
22,00 hod. do 6,00 hod.. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na :
a) posledný a prvý deň roka,
b) pri kultúrnych, spoločenských a športových akciách povolených obcou pre širšiu
verejnosť, za podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany obce,
organizátora akcie a zúčastnených strán,
c) prípadoch odstraňovania havárií inžinierskych sietí a vzniku mimoriadnych
udalosti (napr. povodeň).
20. Nočný pokoj nesmie byť rušený hlasným alebo hlasovým prejavom t. j. rušivým,
obťažujúcim, nežiadúcim alebo neprimeraným hlasným zvukom technických zariadení
alebo hlasovým zvukom osôb nad mieru primeranú pomerom v danom čase a mieste
obvyklú. Uvedené nespadá pod právnu úpravu zvuku a ochrany pred zvukom podľa
osobitného predpisu, najmä podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
21.V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého a estetického
životného prostredia sa na území obce zakazuje:
a) vytvárať skládky odpadov,
b) spaľovať domové odpady a rastlinné zvyšky,
c) vyberať z odpadkových košov, smetných nádob a veľkoobjemových kontajnerov
akýkoľvek odpad,
d) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými znečistenými
tekutinami vrátane tekutých fekálií, maštaľného hnoja a humusu,
e) nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehávať po verejných
priestranstvách,
f) vypaľovanie trávy, spaľovanie lístia a zvyškov rastlín a akéhokoľvek iného odpadu,
g) poškodzovať na verejných priestranstvách dreviny, trávniky, kvetinové záhony,
prvky drobnej architektúry a spevnené plochy, lámať konáre, trhať kvety a plody,
h) vchádzať na plochy verejnej zelene motorovými vozidlami alebo parkovať na nich,
i) svojvoľne vykonávať úpravu verejnej zelene, výsadbu, presadzovanie a výrub
stromov bez súhlasu obce,
j) nad mieru primeranú pomerom obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom
popolčekom, dymom, parami, tekutými a pevnými odpadmi,
k) písať a kresliť na steny domov, brány a chodníky, okrem písania účelového alebo
identifikačného,
l) poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia,
m) poškodzovať dopravné značky,
n) znečisťovať zastávky SAD, ničiť a poškodzovať ich zariadenie,
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o) fajčiť na miestach, na ktorých sa nachádzajú pieskovisko, športové a rekreačné
plochy určené pre deti a mládež ako aj v ich bezprostrednej blízkosti a v areáloch
školských zariadení.

Článok 6
ÚDRŽBA A OCHRANA VEREJNEJ ZELENE
1.

Údržbu verejnej zelene zabezpečuje obec.

2.

Do vzdialenosti 2 m od nehnuteľnosti vo vlastníctve právnických a fyzických osôb
udržiava verejnú zeleň táto právnická a fyzická osoba.

3.

Vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo jej nájomca alebo správca je povinný
predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Pri nedodržiavaní tejto
povinnosti vlastníkom pozemku, kosenie na neudržiavaných pozemkoch, resp. iné práce
po predchádzajúcom písomnom upozornení vlastníka pozemku zabezpečí obec na jeho
náklady. Kosenie pozemku je potrebné vykonávať minimálne dvakrát do roka.

Článok 7
STÁTIE A PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
1.

Parkovanie nákladných motorových vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t je na verejnom
priestranstve zakázané. Parkovanie osobných motorových vozidiel na verejnom
priestranstve s výnimkou parkovísk je zakázané v dobe od 20,00 hod. do 06,00 hod.

2.

Na miestnych komunikáciách, parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách je
dovolené státie všetkých vozidiel, ak to nie je v rozpore s miestnou úpravou dopravného
značenia, ak to nevylučujú iné právne predpisy a ak to nie je v tomto VZN uvedené inak.

Článok 8
POMNÍKY A CINTORÍNY
1.

Údržbu priestranstva cintorínov s výnimkou hrobových miest zabezpečuje obec.
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2.

Čistenie, údržbu pomníkov, pamätných tabúľ a ich okolia a zabudovaných zariadení na
verejných priestranstvách zabezpečuje obec okrem tých, ktoré sú vlastníctvom fyzických
alebo právnických osôb.

Článok 9
PYROTECHNICKÉ PROSTRIEDKY
1.

Na území obce je zakázané používanie zábavných pyrotechnických prostriedkov
akéhokoľvek druhu.
Zákaz použitia sa nevzťahuje na:
a) na posledný a prvý deň kalendárneho roka,
b) zábavné, športové a iné podujatia za predpokladu, že organizátorovi podujatia, ktorý
zodpovedá za bezpečnosť účastníkov podujatia použitie týchto prostriedkov povolila
obec na základe žiadosti.

2. V žiadosti adresovanej obci o použitie pyrotechnických prostriedkov organizátor
podujatia, ktorým môže byť iba plnoletá svojprávna osoba, musí uviesť druh
pyrotechnických prostriedkov, spôsob, miesto a dobu použitia. Obec povolí použitie
pyrotechnických prostriedkov za predpokladu dodržania podmienok stanovených
banským úradom.
3. Používateľ pyrotechnických prostriedkov nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie
bezpečnej manipulácie a bezpečnosti pri jej používaní a znáša všetky následky spôsobenej
a vzniknutej škody ako aj ujmy na zdraví.

Článok 10
DOMOVÉ ODPADY
1.

Vývoz domového odpadu obec zabezpečuje prostredníctvom smetných nádob na
separáciu odpadu a komunálneho odpadu v termínoch zverejnených vo zvozovom
kalendári na celý kalendárny rok. Veľkoobjemové kontajnery na odpad väčších rozmerov
obec zabezpečuje minimálne 2x do roka.
Smeti pochádzajúce z domácnosti musia byť občanmi skladované ako komunálny odpad
len v smetných nádobách.

2.

Odpady pochádzajúce zo záhrad zodpovedná osoba ukladá do kompostéra .

3.

Odpady pochádzajúce z opráv domov alebo iných stavebných prác si likviduje
zodpovedná osoba na svoje vlastné náklady.
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Článok 11
KONTROLNÁ ČINNOSŤ A SANKCIE
1.

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva starosta obce, komisia pre
verejný poriadok a životné prostredie a poslanci obecného zastupiteľstva.

2.

Pri nesplnení povinnosti stanovených týmto VZN zodpovednou osobou obec túto osobu
písomne výzve na jej splnenie so stanovením termínu. V prípade, že zodpovedná osoba
si svoju povinnosť v určenom termíne nesplní urobí tak obec na náklady zodpovednej
osoby.

3.

Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, dopúšťa sa priestupku podľa zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý jej môže byť uložená pokuta v
zmysle uvedeného zákona podľa závažnosti a charakteru priestupku.

4.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN,
môže starosta obce v zmysle § 13 ods. 9 a 10 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 € .

Článok 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší účinnosť VZN č. 1/1992.

2.

Obecné zastupiteľstvo obce Tulčík schválilo toto VZN č. 1/2015 o čistote a verejnom
poriadku na území obce Tulčík na svojom zasadnutí dňa 25.09.2015 uznesením
číslo 113.

3.

Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 12. októbra 2015.

V Tulčíku dňa 28. septembra 2015

Ing. Janka Šoltésová v.r.
starostka obce
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