Všeobecné záväzné nariadenie
obce Nižná Písaná č. 4/2019
o udržiavaní poriadku a čistoty na území obce Nižná Písaná
Obecné zastupiteľstvo v obci Nižná Písaná , na základe § 6 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019
( ďalej len VZN ) s cieľom zabezpečiť vyhovujúci vzhľad, čistotu a zdravé životne prostredie na
území obce Nižná Písaná.
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Nariadenie upravuje povinnosti obyvateľov, návštevníkov obce Nižná Písaná, podnikateľov,
súkromných, družstevných, štátnych podnikov a organizácií v obci Nižná Písaná pri udržiavaní
čistoty, poriadku, estetizácii a ochrane zelene.
2. Dodržiavanie čistoty, poriadku a ochrana zelene je základným predpokladom ochrany a
zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a občianskeho spolunažívania.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie :
a) Územie obce – územím obce podľa tohto VZN sa rozumie územie vyhradené katastrálnym
územím Nižná Písaná.
b) Verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému
užívaniu. Sú to najmä komunikácie, verejné plochy, zelene, nábrežia, parky, nezastavané
územia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií, priestory
slúžiace na rekreáciu, šport, kultúru, v majetku obce alebo štátu,
c) Užívaním verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev
obyvateľmi obce, ako aj inými osobami obvyklým spôsobom alebo ich využívanie osobitným
(zvláštnym) spôsobom v rozsahu príslušného oprávnenia alebo povolenia,
d) Zeleňou - sa rozumie časť životného prostredia tvoreného súborom živých prvkov ( stromy,
kríky, tráva, kvety ) a neživých prvkov ( pôda, voda, prírodné útvary – kamene, svahy ), ktoré
vznikli na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo boli vytvorené ľudskou činnosťou.
Verejnú zeleň obce Nižná Písaná členíme na
1) verejnú zeleň, užívanie ktorej nie je obmedzené časom, ani druhom návštevníkov - parková a
rozptýlená zeleň, súčasťou verejnej zelene sú aj sadové prvky (lavičky, rekreačné koše)
2) vyhradená zeleň, ktorá je určená len určitým druhom návštevníkov (zeleň cintorína atď.).
e) Trvalo primeraným upratovaním a udržiavaním čistoty a poriadku sa rozumie výkon
činností, ktorých účelom je zbavenie vymedzeného priestoru nečistôt a iných nedostatkov,
najmä očistenie od papierov a iného odpadu, pokosenie trávy, orezanie konárov a zabránenie
vzniku, resp. odstránenie príčin iného možného nebezpečenstva na živote alebo zdraví,
f) Nočným pokojom je doba od 22.00 hodiny jedného dňa do 6.00 hodiny nasledujúceho dňa,
určená pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce, okrem
miest na to určených,
g) Kosenie – kosením za rozumie pokosenie trávnatých plôch tak, aby zodpovedali bežným
požiadavkám na pokosený trávnik, pričom tráva nemôže byť vyššia ako 50 cm a nemôže sa
samovoľne vysievať
h) Zdravým spôsobom života obyvateľov obce sa rozumie navodzovanie a trvalé udržiavanie
pokojného stavu medzi obyvateľmi.

§3
Užívanie a spôsoby užívania verejného priestranstva
Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru alebo na iný účel, pre ktoré je určené, je možné
na základe povolenia Obecného úradu
1. Spôsoby užívania verejného priestranstva :
a) bežné užívanie verejného priestranstva,
b) osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Bežné užívanie verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev
obyvateľmi obce ako aj inými osobami obvyklým spôsobom.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie jeho využívanie nad obvyklú mieru
alebo iné, než obvyklé účely a to najmä :
a) užívanie verejného priestranstva na nakladanie, skladovanie materiálov a výrobkov.
Naloženie a zloženie musí byť bezodkladné, bez zbytočných prieťahov a je dovolené len
vtedy, keď to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí na iných miestach.
b) užívanie verejného priestranstva na reklamné účely, propagačné a komerčné účely,
prezentácie firiem a politických strán (napr. umiestnenie informačných stojanov a pod.),
c) užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zábavných zariadení (napr. kolotočov,
cirkusov a pod.).
4. Za neoprávnené osobitné užívanie verejného priestranstva sa považuje jeho užívanie bez
splnenia si oznamovacej povinnosti a bez predchádzajúceho súhlasu Obecného úradu Nižná
Písaná.
§4
Miestne komunikácie – cesty
1. Za údržbu, čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií a za pravidelné čistenie prejazdných
úsekov ciest zodpovedá obec Nižná Písaná, ktorá môže týmito činnosťami poveriť a výkon
previesť na iný subjekt.
2. Údržbou, udržiavaním čistoty a zjazdnosti miestnych komunikácií sa rozumie najmä ich
zametanie, kropenie, umývanie, odstraňovanie snehu a poľadovice a čistenie kanalizačných a
uličných (dažďových) vpustí.
3. Problémy v zjazdnosti miestnych komunikácií a v schodnosti priechodov pre chodcov na
miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest, ako aj problémy v schodnosti miestnych
komunikácií určených výhradne pre chodcov, je povinná bez prieťahov odstraňovať obec.
4. Za čistenie priekop, údržbu zeleného pásu okolo miestnych komunikácií, chodníka až po okraj
cesty zodpovedajú susediaci vlastníci pozemkov.
5. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia
s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou vzniku bolo ich neudržiavanie,
poľadovica alebo sneh. (Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách – cestný zákon)
§5
Zimná údržba verejných priestranstiev
1. Začiatok zimnej údržby sa určuje spravidla od 15. novembra príslušného roka. Koniec zimnej
údržby sa určuje spravidla na 15. marec nasledujúceho roka.
2. Podľa stavu ohrozenia cestnej premávky, schodnosti chodníkov, pri mimoriadnych
poveternostných a klimatických podmienkach, môžu byť termíny posunuté na základe
rozhodnutia obecného úradu.
3. Zimnú údržbu miestnych komunikácií v stanovenom rozsahu zabezpečuje obec vlastnými
silami a prostriedkami alebo organizácia na základe zmluvného vzťahu s obcou Nižná Písaná.

4. Organizácie so sídlom na území obce Nižná Písaná v prípade kalamity a stavu živelnej pohromy
vyhlásenej starostom obce Nižná Písaná alebo príslušným orgánom štátnej správy sú povinné
poskytnúť okamžite mechanizmy (stroje a zariadenia) použiteľné za účelom urýchleného
odstránenia nepriaznivej situácie a zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti komunikácií v čo
najkratšom čase.
5. Na základe výzvy Obecného úradu Nižná Písaná sú oslovené organizácie povinné poskytnúť
obci Nižná Písaná zoznam mechanizmov použiteľných pre výkon zimnej údržby v stave
živelnej pohromy alebo kalamitnej situácie.
6. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr po jej vytvorení, najmä včasným posypaním
hmotami, ktoré zdrsnia námrazu, t.j. inertnými materiálmi a to po celej určenej šírke. Pre tento
účel sú fyzické a právnické osoby povinné vybaviť svoje prevádzky a zariadenia potrebným
náradím, posypovým materiálom a iným nevyhnutným vybavením.
7. Ak aj po upozornení povinný neodstráni nečistotu, vyčistenie zabezpečí obec, resp. iná
organizácia. Náklady s tým spojené obec Nižná Písaná vyúčtuje povinnému.
8. Za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné a za škody spôsobené
zvieratami, zodpovedajú osoby, ktoré podľa zákona sú povinné na tieto osoby a zvieratá
dozerať.
§6
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení
1. Vylepovať plagáty možno len na miestach určených t.j. výlepných plochách a vo vnútri
výkladových vitrín, so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti.
2. Vylepovať plagáty na iných miestach viditeľných z verejných priestranstiev možno len so
súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, ktorý je po strate aktuálnosti plagátu zodpovedný za jeho
odstránenie.
3. Umiestňovať prenosné reklamné zariadenia na verejných priestranstvách možno len po
predchádzajúcom súhlase Obce Nižná Písaná.
4. Za porušenie § 9 ods.1 - 3 zodpovedá fyzická resp. právnická osoba, ktorá vylepovanie plagátov
a umiestnenie reklamného zariadenia zabezpečovala.
5. Obsah plagátov a reklamných zariadení nesmie byť v rozpore so zákonom o reklame.
6. Je zakázané na území celej obce Nižná Písaná znehodnocovať fasády objektov, pomníky,
pamätníky a oplotenia nápismi a maľbami.
7. Vlastníci nehnuteľností sú povinní udržiavať fasády objektov, oplotenia, prípadne účelové
zariadenia v čistom a vzhľadnom stave a sú povinní odstraňovať nápisy, ktoré ich
znehodnocujú.
§7
Dodržiavanie čistoty vodných tokov
1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov vhadzovať akékoľvek predmety alebo ich ukladať na
miesta, z ktorých by mohli byť splavené a ohroziť tak akosť alebo zdravotnú nezávadnosť
vodného toku.
2. Zakazuje sa do korýt vodných tokov vypúšťať splašky a iné nečistoty organického pôvodu alebo
vylievať zdravotne alebo bezpečnostne nebezpečné 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 ohrozovať kvalitu povrchových a podzemných vôd a život v nich,
ohrozovať zdravie a bezpečnosť obyvateľov obce, ako aj narúšať biologický život v toku a jeho
bezprostrednom okolí.
3. Zakazuje sa umývať na brehoch vodných tokov a vo vodných tokoch vykonávať údržbu
a opravu strojov, zariadení a motorových vozidiel.

4. Zakazuje sa prehradzovanie vodných tokov.
5. Správca vodného toku je povinný zabezpečovať čistenie, kosenie trávy a buriny na svahoch
a v ochrannom pásme vodného toku. Za čistenie, kosenie priestorov nachádzajúcich sa okolo
vodného toku zodpovedá vlastník pozemku, jej správca alebo užívateľ.
§8
Verejná zeleň
1. Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje obec.
2. Akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť miestnu zeleň, verejné objekty
a zariadenia je zakázané.
3. Starostlivosť o zeleň na plochách vo vlastníctve fyzických a právnických osôb vykonáva
(zabezpečuje) vlastník pozemku.
4. Tvorba zelene v obci musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce. Preto pri
výstavbe sú investori povinní úzko spolupracovať s obecným úradom a to z hľadiska
perspektívneho plánu rozvoja cestnej siete a bezpečnosti premávky, prehľadnosti križovatiek.
5. Novovybudované vedenia inžinierskych sietí musia byť od osi existujúcich stromov umiestnené
v normami požadovanej vzdialenosti. Základná vzdialenosť je definovaná v článku č. 3 – STN
73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia: „Ukladať podzemné vedenia pod
stromy nie je povolené. Trasy vedení musia byť navrhnuté tak, aby neobmedzovali rast stromov,
vrátane ich koreňov, ani v budúcnosti. Pri ukladaní podzemných vedení, alebo pri vysadzovaní
stromov, nesmie byť vzájomná vzdialenosť vonkajšieho povrchu vedenia (rozvodu) alebo
ochrannej konštrukcie od kmeňa stromu menšia než 1,5 m (merané v pôdorysnom priemete).“
6. Ochranné pásma pre jednotlivé vedenia upravujú príslušné zákony:
a) Ochranné pásma energetických zariadení stanovuje zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike,
v znení neskorších predpisov, konkrétne § 36, § 56.
b) Ochranné pásma vodárenských zdrojov - § 32 zák. č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších
predpisov.
c) Ochranné pásma vodovodov a kanalizácií - § 19 zák. č. 442/2002 o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov.
d) Ochranné pásma elektronických komunikácií (telekomunikačných káblov) - § 67 zák.
č.610/2003 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
7. Konečné stanovisko a súhlas s umiestnením vedenia je nutné si vždy vyžiadať u vlastníka siete.
Orientačné – odporúčané vzdialenosti sú najmenej:
a) pri kábloch slabo a silno-prúdových
2m
b) pri vodovode
1,5 m
c) pri kanalizácii
2m
§9
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
Právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných priestranstvách.
1. Zakazuje sa:
a) Odkladať a odhadzovať rôzne predmety (papier, obaly, krabice, fľaše, plechovky, ohorky z
cigariet, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny a iné nepotrebné veci) na miesta, ktoré nie sú na to
určené.
b) Vysypávať a rozsypávať smeti a prepravovaný materiál.
c) Odvážať, ukladať domové odpadky, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad a ostatný
komunálny odpad na iné miesta, než sú na tieto účely vyhradené.
d) Vysypávať domový odpad a ostatný komunálny odpad mimo veľkokapacitných
kontajnerov, prípadne ho následne spaľovať a tým znečisťovať verejné priestranstvá.

e) Spaľovať akýkoľvek odpad vo veľkokapacitných kontajneroch.
f) Skladovať smeti, odpad a spaľovať ich.
g) V záujme predchádzania požiarov, ochrany a čistoty ovzdušia, biotopov voľne žijúcich v
prírode, je prísne zakázané vypaľovať trávu, páliť domový odpad, konáre stromov, výrastky
kríkov pri domoch a v záhradách.
h) Znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, fekáliami zvierat, splaškami a inými
znečisťovacími tekutinami.
i) Vylievať znečistené úžitkové vody na chodníky, do priekopy a na ostatné verejné
priestranstvá.
j) Zakladať oheň v parkoch a na verejných priestranstvách, okrem miest na to určených.
k) Nechávať psov alebo iné zvieratá voľne pobehovať, znečisťovať komunikácie, chodníky,
verejné cesty a verejné priestranstvá.
l) Vstupovať so zvieratami alebo ich púšťať na detské ihriská, pieskoviská, do parku, na
ihrisko a na cintoríny.
m) Skladovať stavebný materiál, stavebný odpad, palivo a odpad z ohnísk bez povolenia
obecného úradu na verejných priestranstvách.
n) Na území obce vylepovať plagáty na iných miestach ako na to určených.
2. Umiestňovať reklamy, reklamné nápisy a reklamné plagáty na území obce nie je možné
v rozpore so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3. Zvolávateľ zhromaždenia na verejných priestranstvách je povinný na vlastné náklady
zabezpečiť očistenie zhromažďovacieho priestoru najneskôr do 24 hodín po ukončení
zhromaždenia a nahradiť prípadné škody spôsobené účastníkmi zhromaždenia.
§ 10
Zodpovednosť za udržiavanie čistoty a poriadku na súkromných nehnuteľnostiach
1. Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podlá zákona 220 / 2004 Z.z. §3 odstavca 1
Každý vlastník, užívateľ, správca pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich sadovníckych prvkov,
vrátane ornej pôdy v zastavanom území mesta, či už fyzická osoba, alebo právnická osoba je
povinný udržiavať pozemok v riadnom stave, zabezpečovať jej sústavnú údržbu a úpravy
spôsobom, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky.
Povinnosti:
a, Zabezpečovať údržbu trávnika - odstraňovanie nečistôt, vyhrabávanie,
prevzdušňovanie, obnoviť poškodené zelené plochy
b,
Trávnaté porasty – lúky, záhrady, dvory a ornú pôdu je vlastník alebo
užívateľ minimálne 2x ročne pokosiť a upratať pokosenú trávu a burinu v termíne do 15. júla
a 15. septembra v danom roku
c, Pozemky udržiavať tak, aby neboli porastené burinou, nevzhľadné, prašné a
neestetické.
2. Konáre stromov a kríkov na verejnej zeleni a v súkromných záhradách nesmú obmedzovať
bezpečnosť chodcov na chodníkoch, dopravu na komunikáciách a zakrývať dopravné značenia a
zariadenia, nesmú brániť prenikaniu umelého osvetlenia na verejné priestranstvá a denného
osvetlenia do bytov.
3. Je zakázané vypaľovanie trávy, pálenie záhradných zbytkov a rôzneho odpadu, vrátane plastov
na všetkých pozemkoch ( t.j. aj v záhradách a dvoroch rodinných domov a v areáloch právnických a
fyzických osôb).
4. Uskladňovať materiály a predmety šíriace nepríjemné zápachy, prevádzkovať zapáchajúce,

neudržiavané, okolie obťažujúce hnojiská.
5. V prípade nedodržania tohto nariadenia a po predchádzajúcom písomnom upozornení, obec
Nižná Písaná bude nútená pristúpiť k saniciam vlastníka alebo užívateľa viď. § 18 - Zodpovednosť
za porušenie VZN.
§ 11
Dodržiavanie čistoty a poriadku na iných nehnuteľnostiach a pozemkoch
1. Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia byť
upravené a udržiavané tak, aby nečistoty (blato, smeti, prach) neboli na verejné priestranstvo
zanášané (vetrom, vozidlami), a aby zeleň (konáre stromov, kríkov, burina) neprekážala
chodcom pri používaní verejného priestranstva, aby nerušila cestnú premávku, nezakrývala
orientačné tabule a dopravné značky.
2. Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udržiavané tak, aby svojím stavom (opadávajúca
omietka, deravé odkvapové žľaby a rúry, rozbité sklá výkladov, preplnené nádoby a koše na
odpadky, plagáty a nápisy na miestach, ktoré nie sú na to určené a pod.) nerušili vzhľad
a prostredie obce a neohrozovali bezpečnosť občanov. Musí byť zabezpečené účinné zabránenie
vstupu do nevyužívaných priestorov.
3. Majitelia a prevádzkovatelia predajní a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu
a poriadok, ak nie je určené inak, do vzdialenosti najmenej 2m od vymedzenej plochy na
podnikateľskú činnosť a to najmä umiestnením dostatočného počtu košov na odpadky
a pravidelným vyprázdňovaním týchto košov. Odpadové koše sa nesmú vyprázdňovať do
uličných košov na odpadky, ale do osobitných nádob (objednaných na tieto účely).
4. Vlastníci (užívatelia, správcovia) nehnuteľností a oplotených pozemkov sú povinní postarať sa
o riadny odvoz komunálneho odpadu a v prípade potreby aj odvoz iného odpadu.
5. Právnické alebo fyzické osoby vykonávajúce odvoz odpadu sú povinné zabezpečiť očistenie
vozovky alebo iného priestranstva, ktoré pri nakladaní a vysýpaní smetí bolo znečistené.
6. Právnické a fyzické osoby sú povinné zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré ovplyvní zdravé
podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce.
§ 12
Likvidácia bioodpadu
1. Bioodpad predstavuje odpad rastlinného pôvodu (lístie zo stromov, pokosená tráva a odpad zo
záhrad).
2. Občania a právnické osoby, ktoré vytvárajú bioodpad sú povinné tento odpad likvidovať na
svojom pozemku, vytvorením biokompostoviska tak, aby neohrozovalo susediace pozemky.
§ 13
Nočný pokoj
1. Nočný pokoj je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú
pomerom.
2. Zákaz rušenia nočného pokoja sa netýka:
a) vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré nemožno
vykonať v inom čase – úpravy komunikácií a odstraňovanie havárií inžinierskych sietí,
b) uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kultúrnych, športových, hudobných a pod.)
organizovaných obcou alebo s vopred udeleným súhlasom obce.

§ 14
Zákaz požívania alkoholických nápojov
1. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na týchto verejných priestranstvách:
a) v areáloch kostolov a ostatných cirkevných priestorov a zariadení,
b) v areáloch cintorínov.
2. Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto článku sa nevzťahuje na akcie, príležitostné
trhy, organizované obcou alebo usporiadané s vopred udeleným súhlasom obce.
3. Starosta obce môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorázové povolenie požívania
alkoholických nápojov na miestach určených v ods. 1, najmä ak ide o organizované predajné,
propagačné alebo iné spoločenské alebo športové podujatia.
§ 15
Ochrana nefajčiarov
1. Obec vytvára podmienky na ochranu nefajčiarov pred vznikom závislosti od návykových a
škodlivých zložiek nachádzajúcich sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými
účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú
zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.
2. Zakazuje sa predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov. Každý, kto predáva
tabakové výrobky, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.
3. Fajčenie sa zakazuje:
a) v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy,
b) v areáli kultúrno-správnej budove a ďalších budovách vo vlastníctve obce
c) na priestranstvách určených pre pobyt detí alebo športovanie.
§ 16
Medziľudské vzťahy
1. V záujme vytvárania dobrých susedských vzťahov sú jednotliví vlastníci vecí (objektov,
pozemkov a pod.) povinní zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú obťažovali iného
alebo by vážne ohrozovali výkon práv iného.
Preto sa nesmie:
- ohroziť susedova stavba alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom
zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku,
- nesmie sa nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom,
tienením a vibráciami,
- nesmie nechať chované a držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá bez dozoru a
kontroly ako aj na cudzie pozemky bez súhlasu dotknutej osoby.
2. Ovocné stromy a iné porasty umiestňovať v dostatočnej vzdialenosti od hranice susedného
pozemku a ich koruny udržiavať tak, aby nezasahovali na susedný pozemok.
§ 17
Používanie zábavnej pyrotechniky a vykonávanie ohňostrojov
Je zakázané obťažovať občanov a okolie hlukom z výbuchov petárd, výbušných guličiek a rôznej
inej zábavnej pyrotechniky. Výnimkou sú len dni od 31. decembra do 1. januára a slávnostné
ohňostroje, ktoré sú povolené banským úradom alebo ich konanie je oznámené Policajnému zboru
SR a Obecnému úradu Nižná Písaná, pričom ich vykonáva na to oprávnená osoba. Používanie
zábavnej pyrotechniky v blízkosti kostolov, cintorínov, školských, sociálnych a zdravotníckych
zariadení je zakázané celoročne

§ 18
Zodpovednosť za porušenie VZN
1.

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) orgány obecného úradu,
b) osoby poverené obecným úradom

2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č.372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Podľa § 13 ods. 9, písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
môže starosta v správnom konaní uložiť pokutu:
a) do výšky 6638,78 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za
porušenie tohto nariadenia a v prípade, že neudržuje poriadok na užívanom pozemku alebo
na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné
priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
b) fyzickej osobe - občanovi v blokovom konaní do výšky 33,00 EUR, v priestupkovom
konaní do výšky 330,- EUR.
3. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku podľa zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, za ktorý jej môže byť podľa
závažnosti a charakteru priestupku uložená pokuta podľa citovaného zákona.
§ 19
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie je záväzné pre všetkých obyvateľov obce, pre fyzické i právnické osoby
pôsobiace v obci Nižná Písaná a pre návštevníkov obce Nižná Písaná.
2. Návrh bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nižnej Písanej dňa: 17.11.2019 uznesením č.
7/2019.
3. VZN 4/2019 nadobúda účinnosť 01.01.2020

V Nižnej Písanej, dňa 17.11.2019

Martin Močilenko
starosta obce

