VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Č. 3/1992
O VEREJNOM PORIADKU V OBCI O B Y C E
Vážený spoluobčania,
Po prvýkrát v histórii tejto obce sa k Vám dostáva Nariadenie o verejnom poriadku.
Tieto pravidlá vnútorného života obce schválilo obecné zastupiteľstvo a majú slúžiť výchove
k demokracii, výchove k slobode a poriadku, výchove k estetickému cíteniu, výchove
k dobrým vzťahom medzi ľuďmi i organizáciami.
DEMOKRACIA V OBCI JE FORMA KOMUNÁLNEJ OBECNEJ VLÁDY,
SLOBODY A PORIADKU. SLOBODA JEDNOTLIVCA ZNAMENÁ, ABY SA
KAŽDÝ MOHOL SLOBODNE ROZHODNÚŤ O SVOJOM OSUDE.
Každá ľudská a spoločenská činnosť sa riadi pravidlami správania sa. Ak tieto
pravidlá budeme všetci dodržiavať, nebudú dôvody k nepríjemným hádkam, vyvolávanej
nevraživosti, k zbytočnému znepríjemňovaniu života nás všetkých. V duchu tradícií tejto
obce, jej stupňu vyspelosti želal by som všetkým jej obyvateľom, aby tieto pravidlá
vnútorného života obce boli ľahko uvedomelo udržiavané pre radosť a šťastie všetkých
občanov Obýc.
Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že obec je samostatný
samosprávny územný celok. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce
a poskytuje pomoc orgánom obce. Obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce,
podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok
v obci. Napomáhať udržiavať poriadok je spoločnou záležitosťou s obyvateľmi obce a jej
návštevníkov a organizáciami v nej pôsobiacich.
Obecné zastupiteľstvo Obýc vydáva § 6 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/1992 o verejnom poriadku v obci
O B Y C E v tomto znení :
§1
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO
Za verejné priestranstvo sa podľa všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky
miesta, ktoré slúžia verejnosti. Sú to najmä obecné komunikácie, chodníky a priestor okolo
obecných komunikácií po hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných nehnuteľností, priestor
okolo potoka, potok, mosty, verejné prechody, verejné parky a záhrady, detské ihriská,
športoviská, terasy a pod.
§2
ČISTOTA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
a) Vlastníci a užívatelia nehnuteľností domov a pozemkov a dočasných stavieb, ktoré
hraničia s verejným priestranstvom, sú povinní p r a v i d e l n e čistiť toto
priestranstvo, aby bolo vždy čisté.
b) Vlastníci a užívatelia domov a pozemkov, ktoré hraničia s verejným chodníkom sú
povinní tento čistiť. Čistenie chodníkov a verejného priestranstva pred a okolo
obchodných a prevádzkových organizácií je povinnosťou pracovníkov a vlastníkov
obchodných organizácií.

c) Ak sa vyžaduje potreba, chodník treba čistiť aj niekoľko krát denne, za suchého
počasia treba chodník pred čistením primerane pokropiť úžitkovou vodou.
d) V zimnom období sneh a náľadie treba z chodníka odpratať ak to vyžaduje
bezpečnosť chodcov, treba náľadie denne posypať.
e) Čistenie miestnych komunikácií je poverená obecná prevádzkáreň, ktorá
zodpovedá za ich zjazdnosť.
Zakazuje sa:
f) Akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva
g) Vynášať alebo vymetať smeti a rôzne odpadky ako i vylievať vodu (s výnimkou
kropenia ulíc a chodníkov) na verejné priestranstvá.
h) Na domový odpad používať odpadové koše, ktoré sú umiestnené na verejných
priestranstvách a sú určené na odpadky uličné (pre chodcov)
i) Jazdiť po verejnom priestranstve – zelení akýmkoľvek dopravným prostriedkom,
bicyklovať sa po chodníkoch pre peších, parkovať vozidlá mimo vyhradených
parkovísk.
§3
POUŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH
a) Pri stavbách, prestavbách, nadstavbách alebo opravách a ostanej činnosti dbať na
to, aby materiál nebol skladovaný na chodníkoch, uliciach a ostatných miestach
verejných priestratranstiev.
b) Pri opravách striech, odkvapových žľabov a komínov je potrebné urobiť
bezpečnostné opatrenia a materiál nezhadzovať priamo zo striech na chodníky,
alebo stavebné plochy.
c) V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva, je
potrebné požiadať o súhlas starostu obce cestou obecného úradu, ktorý určí
podmienky a spôsob využitia dočasného zabratia a úpravy verejného priestranstva.
d) Stavebné úpravy meniace rast alebo estetický vzhľad budovy k ulici a susediacim
nehnuteľnostiam je možné prevádzať len so súhlasom obecnej samosprávy
a starostu obce. Súhlas bude daný až po písomnej žiadosti doručenej obecnému
úradu v Obyciach.
e) V zmysle § 21 odst. 3 zákona č. 99/89 Zb. pri odvoze zeminy je potrebné kolesá
motorových vozidiel zakaždým o č i s t i ť od hliny – zeminy, aby neznečisťovali
ulice. Znečistenú obecnú komunikáciu vozidlom je povinnosťou hneď očistiť. Ten,
kto spôsobil jej znečistenie, je povinný dať ju do pôvodného stavu.
f) Zakazuje sa akékoľvek rozkopávanie ulíc bez súhlasu obecnej samosprávy
a starostu obce v Obyciach.
§4
DOMY, DVORY A ZÁHRADY
a) Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, nádvorí,
plotov, záhrad a udržiavať ich v poriadku a funkčne
b) Budovy na frontálnej strane ulíc musia byť opatrené odkvapovými žľabamí,
zvodmi a lapačmi snehu.
c) Kvetináče akékoľvek ozdobné predmety umiestnené na vonkajších stranách
domov, musia byť upevnené, aby bolo vylúčené ich spadnutie.

d) V prípade úrazu alebo iného ublíženia na zdraví zavineného
nedopatreniami, regresné náhrady hradí majiteľ alebo užívateľ domu

týmito

Zakazuje sa:
e) Vypúšťanie splaškov z domov a záhrad, ako aj zo žumpy na verejné priestranstvá
do riglov, potoka a Žitavy.
f) Písať a kresliť na steny domov a brán, ako i na chodníky okrem účelového,
reklamného alebo identifikačného.
g) Lepiť plagáty na steny, ploty a brány. Plagáty možno lepiť len na plochu, ktorá je
v obci určená na tento účel. To platí aj na účely volebnej kampane.
§5
OBCHODY A VÝKLADY
a) Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť úhľadné a čisté.
b) Výklady musia byť vždy vkusne upravené a vo večerných hodinách osvetlené.
c) Firemné tabule musia byť čisté, udržiavané v takom stave, aby nápisy boli
čitateľné a nezhoršovali vzhľad budovy a ulice.
d) V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť pred
vchodom umiestnený smetný kôš (viac košov) a upozornenie pre konzumentov,
aby obaly odhadzovali do koša. Koše musia byť pravidelne vyprázdňované.
e) Obchodné prevádzky sú povinné si zabezpečiť dostatok KUKA nádob na smeti
a postarať sa každý deň o čistotu obchodu a okolo odpadových nádob. V prípade
potreby odvozu oznámiť to podniku obecného hospodárstva na odvoz.
f) Obchodná organizácia a iné obchodné či štátne a družstevné subjekty zodpovedajú
za vkusnú, estetickú úpravu celého pozemku a budovy najmä zo strany od ulice.
§6
DOMOVÉ ODPADY
a) Smeti pochádzajúce z domácností, môžu byť skladované len v smetných nádobách
a kontajneroch. Spáliteľné odpadky treba spaľovať.
b) Smeti a odpadky pochádzajúce zo záhrad, dvorov, opráv domov a pod. nie je
dovolené ukladať do kuka nádob určených na smeti z domácností. Tieto odpadky
si majiteľ odvezie na svoje náklady na určenú skládku komunálnych odpadov.
§7
PALIVO
a) Tuhé i kvapalné palivo sa zásadne uskladňuje na pozemku alebo v budove
vlastníka mimo verejného priestranstva.
b) Palivo všetkého druhu zložené na verejné priestranstvo musí byť odpratané hneď,
najneskoršie však do 24 hodín.
c) Dovozom a skladovaním paliva nesmie byť porušený chodník, zeleň, podľa oblasti
verejné priestranstvo a nesmie byť zastavená premávka.
d) Vlastník paliva je povinný očistiť priestranstvo od zvyškov paliva.
e) Skladovanie, premiestňovanie, prečerpávanie palív z ropy sa musí zabezpečiť tak,
aby nebolo znečistené verejné priestranstvo, spodné vody a vodné toky.

§8
POŽIARNA OCHRANA
a) Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov
v blízkosti dymovodu alebo komínov je zakázané.
b) Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa, aby komínové dvierka
boli v poriadku. Poškodené dvierka musia byť ihneď vymenené. Zabezpečiť
taktiež pravidelné čistenie komínov.
c) Každý majiteľ alebo správca domu je povinný postarať sa, aby v povalových
priestoroch bola nádoba s pieskom, lopata a prípadne voda.
d) Každá osoba, ktorá zistí požiar, je povinná urobiť najnutnejšie opatrenia a ihneď
vyhlásiť požiarny poplach.
§9
PARKY, ZELENÉ PÁSY A ICH PRÍSLUŠENSTVÁ
a) Zeleň, okrasné kvety a kríky, stromy, upravené zelené plochy, parky a záhonky,
záhradky, predzáhradky, verejné priestranstvá, lúky a polia, rieky, potoky, vtáctvo,
ryby a zvieratá a hmyz je základom zdravého životného prostredia obyvateľstva
obce.
b) Občania obce Obyce spolu s obecnou samosprávou a organizáciami na jej území
sa denne starajú o životné prostredie, jeho udržiavanie a zveľaďovanie ako odraz
ich vyspelosti a kladného vzťahu k svojej obci.
c) Občania bývajúci pri potoku alebo v inom vodnom toku a jarčeku sú povinný sa
starať o jeho koryto a brehy. Pravidelne najmenej trikrát v roku kosia burinu
a fyzicky očistia reguláciu od trávy, buriny, kameňov a iných nečistôt, ktoré
umiestni na určené miesto. Spadliskové jamy čistí obec.
d) Každý občan a organizácia nesmie znečistiť zeleň, vodu, vzduch svojim nedbalým
konaním alebo výrobnou činnosťou.
e) Každý občan , organizácia vysádza zeleň a kvety na svojom priedomí a pred
záhradkou, aby pôsobili esteticky voči ostatnému okoliu.
f) Okolia poľných ciest a ostatných okrajových častí poľnohospodárskych pozemkov
a záhrad a extravilánu obce upravujú a zbavujú buriny užívatelia.
Zakazuje sa:
a) Poškodzovať, trhať, lámať parkovú výsadbu, znečisťovať parky, zelené pásy a ich
príslušenstvá
b) Šliapať po trávnikoch, odhadzovať nečistoty, sklo, papiere a iné odpadky na
trávnik.
c) Poškodzovať, znečisťovať a premiestňovať lavice na verejných priestranstvách.
d) Poškodzovať zariadenia na detských ihriskách.
e) Voziť sa na bicykloch a motocykloch po zelených pásoch a ich príslušenstvách.
Taktiež na motorových vozidlách po poliach, holiach, pastvách a lesoch len na
určených miestach.
f) Vypúšťať hydinu a iné domáce zvieratá na verejné priestranstvá do parkov na
zelené pásy ulíc a ich príslušenstvá na cudzie pozemky pred zberom úrody, po
oseve a ináč určenom období.
g) Púšťať voľne psov na priestory uvedené v bode f) , tieto sa musia vodiť len na
vodítku s košíkom.

h) Strieľať zo vzduchovky a iných strelných zbraní vtákov a iné živočíchy.
i) Ničiť ohrady, odpadové koše a iné zariadenia na verejnom priestranstve a jeho
okolí.
j) Znečisťovať obecné a štátne komunikácie hnojom, olejom, a ostatnými substrátmi
z priemyselnej a komunálnej činnosti.
k) Na účelových miestach extravilánu zakazuje sa vyrúbavať stromy bez vedomia
obecnej samosprávy.
§ 10
VEREJNÉ OSVETLENIE A OSTATNÉ VEREJNÉ ZARIADENIE
a) Verejné osvetlenie obhospodaruje Obecný úrad v Obyciach, občania spolupracujú
s obecným úradom. Závady na osvetlení oznámia na Obecnom úrade v Obyciach
Zakazuje sa:
b) Poškodzovať verejné osvetlenia, osvetľovacie ramená, písať, kresliť a lepiť plagáty
na ne.
c) Poškodzovať cestné a turistické značky, cestné zrkadlá.
d) Znečisťovať priestranstvá, autobusové zástavky a ničiť zariadenie autobusovej
zástavky (písať, kresliť a lepiť plagáty).
§ 11
UŽÍVANIE VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ
Obecné užívanie povrchových vôd, ku ktorému netreba zvláštne zariadenie, môže sa
užívať bez povolenia. Iné užívanie vôd si vyžaduje súhlas vodohospodárskeho orgánu
v zmysle zákona č. 138/76 Zb. o vodnom hospodárstve.
Nie je dovolené :
1) Akékoľvek poškodzovanie vodohospodárskych diel a zariadení najmä :
a) hádzať akékoľvek predmety do vodných tokov Žitavy a potokov
a katastrálnom území
b) znečisťovať korytá vodných tokov odpadovými látkami a vodami.
c) Sypať domový odpad do koryta vodných tokov
d) Ťažiť zeminu a štrkopiesky pri mostoch a v korytách vodných tokov bez
povolenia
e) Pásť a voľne vypúšťať domáce zvieratá na brehy a ochranné hrádze
f) Porušovať vodné značky a zábradlia
g) Sadiť alebo rúbať stromy a porasty na brehoch neúčelovo bez povolenia
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu zabezpečuje Zs VAK
Nitra.
Nie je dovolené :
a) poškodzovať a manipulovať akýmkoľvek spôsobom zariadenia na verejnom
vodovode.
b) Plytvať vodou

c) Odoberať vodu z hydrantov na iné ako požiarne účely
d) Zriaďovať domáci vodovod z verejného vodovodu bez povolenia. Domáci
vodovod z domáceho zdroja nie je možné zapojiť na verejný vodovod. Podlieha
tiež povinnosti udržiavania v hygienických normách.
§ 12
NOČNÝ POKOJ
a) Nočný pokoj sa stanovuje od 23.00 hod do 5.00 hod
§ 13
CHOV DOMÁCICH A ÚŽITKOVÝCH ZVIERAT
Nariadenie sa vzťahuje :
a) Úžitkové zvieratá : kôň, rožný statok, ošípaná, ovca, koza
b) Drobné zvieratá : (sliepka, kohút, hus, morka) a domáce zajace
c) Včely
d) Holuby
e) Spevavé a ozdobné vtáky
f) Psy a mačky
g) Kožušinová zver (norky a ondatry)
§ 14
POVINNOSTI CHOVATEĽOV ZVIERAT
a) Chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodársku budovu (maštaľ, chliev, kurín
a pod.) v dostačujúcej vzdialenosti od suseda a ulice vzhľadom na nadmerný hluk.
Ďalej sú povinní postarať sa o to , aby objekt slúžiaci k chovom zvierat bol ľahko
čistiteľný a napojený na vodotesnú žumpu.
b) Hnoj z miestnosti pre zvieratá treba denne odstraňovať. Hnoj sa musí ukladať do
vybetónovanej jamy a kompostovať.
c) K zariadeniu (stavbe) nových objektov na chov zvierat treba stavebné povolenie.
K úprave jestvujúcich súhlas Obecného úradu v Obyciach – ohlásenie drobnej
stavby.
d) K chovu psov – chovateľ psa staršieho ako 6 mesiacov je povinný ohlásiť
obecnému úradu, kde si zakúpi známku na psa a zaplatí zaň poplatok. Chovateľ je
povinný držať psa v čistote, pri vodení psa na verejné priestranstvo musí mať
náhubok a vodiť ho na vodíku dbať aby neznečisťoval okolie a nepoškodzoval
trávniky a záhony, odstrániť po ňom nečistotu, dostaviť sa so psom k povinnému
ochrannému očkovaniu, psa ktorý poranil dať ihneď prehliadnuť veterinárovi. Pes
bez dozoru a voľne sa pohybujúci bude odstrelený. Majiteľ je plne zodpovedný za
škodu spôsobenú psom a povinnosť uhradiť ju.
e) K chovu včiel – úle v záhradách pri rodinných domoch musia byť orientované tak,
aby neobťažovali susedov. Včelochov musí byť od susedných nehnuteľností
vzdialený na 4 m a od verejných ciest 10 m. Majiteľ je ďalej povinný dodržať
zásady a ustanovenia Spravodaja včelára.
f) K chovu kožušinových zvierat – kožušinové zvieratá sa môžu chovať pri
rodinných domoch a v chovateľských farmách za podmienok stanovených
hygienikom a obecnou radou. O chove zvierat neuvedených v tomto nariadení po

predbežnom návrhu orgánom hygienickej a veterinárnej služby rozhoduje obecná
samospráva ako záväzné stanovisko k podnikateľskej činnosti
§ 15
STUDNE
Občania v obci dbajú o čistotu a hygienu jestvujúcich studní a nesmú ich používať na
iné účely. Každá studňa musí byť označená tabuľou.
§ 16
CINTORÍN A DOM SMÚTKU
Činnosť občanov na cintoríne upravuje štatút domu smútku a cintorína schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 27. 2. 1992 číslo uznesenia 4/92 .
§ 16a
Správanie sa na športoviskách a kultúrnych podujatiach si zabezpečujú usporiadatelia.
§ 17
POVINNOSŤ OBČANOV NA DODRŽIAVANIE TOHTO VZN Č. 3/1992
Povinnosťou každého občana je ustanovenia tohto nariadenia bezozbitku dodržať.
V prípade že sa niekto previní proti zásadám tohto nariadenia v obci sú občania, poslanci,
orgány samosprávy povinný upozorniť ho na jeho nesprávne počínanie a ak by nebol schopný
urobiť nápravu, požiadať obvodné oddelenie policajného zboru SR. V zmysle tohto
nariadenia sú oprávnené konať tiež orgány samosprávy, orgány požiarneho obecného zboru
a ďalšie poverené osoby.
§ 18
POSTIHY
a) Za porušenie a nedodržanie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/1992
budú občania obce a iní porušovatelia postihované podľa § 47 ods. 2 a § 48 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Pokuta podľa závažnosti priestupku môže byť
uložená až do výšky 5000 Sk.
b) Za priestupok môže pokutu uložiť starosta obce – blokovú pokutu do 500 Sk,
alebo ním poverená osoba – zástupca starostu a KOVP
§ 19
PLATNOSŤ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA Č. 3/1992
1) Toto VZN č. 3/1992 nadobúda platnosť dňom 15. 3. 1992
2) VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Obyciach dňa 27. 2. 1992
uznesením č. 4

Ján Bugár v. r.
starosta obce

Obec Obyce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

DODATOK Č. 1
ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce
č. 3/1992
o verejnom poriadku v obci Obyce z 27. februára 1992

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach sa na svojom 35. zasadnutí uznieslo na týchto
zmenách a doplnkoch vo Všeobecne záväznom nariadení obce Obyce č. 3/1992 o verejnom
poriadku v obci Obyce (ďalej len VZN č. 3/1992):
(1) Ruší sa -

§ 13 – Chov domácich a úžitkových zvierat
§ 14 – Povinnosti chovateľov zvierat.

Doterajšie paragrafy č. 15, 16, 16a, 17, 18 a 19 sa označujú ako §13 Studne, §14 Cintorín
a dom smútku, §14a, §15, §16 Postihy a §17 Platnosť VZN.
Ostatné ustanovenia VZN č. 3/1992 zostávajú nezmenené.
Na vydaní Dodatku č. 1 k VZN č. 3/1992 sa Obecné zastupiteľstvo v Obyciach
uznieslo dňa 17. 5. 2002 uznesením č. 35/2002.
Tento dodatok nadobúda účinnosť od 17. mája 2002.

Helena Filipčíková, v. r.
starostka obce

Obec Obyce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

DODATOK Č. 2
ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce
č. 3/1992
o verejnom poriadku v obci Obyce z 27. februára 1992

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach sa na svojom 27. zasadnutí uznieslo na týchto
zmenách a doplnkoch vo Všeobecne záväznom nariadení obce Obyce č. 3/1992 o verejnom
poriadku v obci Obyce (ďalej len VZN č. 3/1992):
(1) § 14 Cintorín a dom smútku sa mení nasledovne :
Činnosť občanov na cintoríne upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu
smútku v obci Obyce a Všeobecne záväzným nariadením obce Obyce o správe
a prevádzkovaní cintorína na území obce Obyce.
(1) V § 16 – Postihy – v písmene a) – sa slová „5.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „160 eur“.
(2) V § 16 – Postihy – v písmene b) – sa slová „500,- Sk“ nahrádzajú slovami „15 eur“.
Ostatné ustanovenia VZN č. 3/1992 zostávajú nezmenené.
Na vydaní Dodatku č. 2 k VZN č. 3/1992 sa Obecné zastupiteľstvo v Obyciach
uznieslo dňa 15. 12. 2008 uznesením č. 27/2008.
Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1. januára 2009.

Helena Filipčíková, v. r.
starostka obce

Na úradnej tabuli :
-

vyvesené dňa : 16. 12. 2008
zvesené dňa : 31. 12. 2008

