VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Golianovo
č.2/2012
O dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty
Obecné zastupiteľstvo v Golianove § 6 a § 11 ods.3, písm. f /. ako i § 3, ods. 3,
písm.b/c a § 4 ods.3, písm.d /, e /, f /, g /, m/ Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení O dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty.

Základné ustanovenie
Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty v obci je jedným zo základných
predpokladov ochrany a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a
občianskeho spolunažívania.
§1

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI MAJITEĽOV, SPRÁVCOV A UŽÍVATEĽOV
PRIESTRANSTIEV, NEHNUTEĽNOSTÍ A POZEMKOV
( 1 ) Na území obce Golianovo je zakázané :
a) vypaľovať akékoľvek porasty - medze, burina, kroviská (v zmysle § 22 zák.č.23/1962 Zb.
a Vyhl. MVSR č. 446/1991, Zákon 223{2001 Z.z.)
b) ohrozovať a negatívne ovplyvňovať susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku,
alebo stavby na nej zriadenej.
c) obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, páchnucimi plynmi, parami,
pevným a tekutým odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky
odôvodniteľnú.
d) odstraňovať zo svojej pôdy korene alebo vetvy stromov presahujúce zo susedného
pozemku v nevhodnej ročnej dobe.
e) umožňovať vnikanie držaných zvierat na cudzí pozemok.
f) používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31.12, a 1.1.
a na podujatiach na ktoré dá súhlas obec Golianovo (vyhl. č. 536/1991Zb.).
( 2 ) Čas nočného kľudu je na celom území obce Golianovo stanovený od 22,00 hod. do
6,00 hod. Nočný kľud je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru
primeranú pomerom / spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov a pod. /
Zákaz sa netýka vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu úprava, čistenie a zimná údržba miestnych a iných komunikácií a odstraňovanie havárií.
( 3 ) Je zakázané parkovať vozidlá na miestnych komunikáciách a na zeleni v tesnej blízkosti
miestnych komunikácií.

(4) Ochrana povrchových a podzemných vôd
4.1 Zakazuje sa do korýt tokov potokov vhadzovať smeti, odpad a akékoľvek predmety
alebo ich ukladať na miesta, z ktorých by mohli byť splavované a ktoré by mohli spôsobiť
závady po bezpečnostnej stránke a ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vôd,
4.2
Zakazuje sa do povrchových vôd vylievať alebo vypúšťať zdravotne alebo
bezpečnostne závadné látky ako sú napr. odpadové vody z domácností a tekutiny a to najmä
ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné hnojivá, tuhé a tekuté kaly a iné škodlivé látky,
ktoré by mohli ohrozovať kvalitu povrchových a podzemných vôd a život v nich. Je zakázané
pri vodných tokoch a na ich brehoch robiť údržbu alebo umývať motorové vozidlá,
4.3 Verejnou kanalizáciou sa môžu odvádzať len vody v akosti a množstve stanovenom
kanalizačným poriadkom a zmluvou.
4.4 Každý je povinný dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd , najmä vôd
určených pre zásobovanie pitnou vodou a vystríhať sa ich znečisťovania a znehodnocovaniu
závadnými látkami a materiálmi.
4.5 Každý je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne. V prípade porúch a
závad na vodovodných zariadeniach je každý povinný to ihneď ohlásiť na obecnom úrade.
§2
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO
Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto nariadenia považujú všetky miesta, priestory a
plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu / pohybu, oddychu, rekreácií občanov /. Sú to najmä
miestne komunikácie, cesty, chodníky, odstavné plochy, mosty, verejné plochy, zatrávnené
plochy, zverejnené záhrady, nezastavané územia.
2.1 Podmienky užívania verejného priestranstva:
V záujme zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti občanov a pre udržanie pozitívnych
estetických kvalít života sa zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá a porušovať verejný
poriadok najmä :
( a ) odhadzovať smeti, ohorky z cigariet, popol, papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny
a iné nepotrebné vrecia odpadky mimo nádob na to určených
( b ) znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými vodami, olejmi, znečistenými vodami od
chemikálií. Zákaz sa vzťahuje i na opravy, umývanie a čistenie motorových vozidiel na
verejných priestranstvách a na komunikáciách, s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel,
reflektorov, brzdových svetiel....
( c ) akokoľvek úmyselne ohradzovať, znečisťovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť
verejnú zeleň, verejné objekty a zariadenia / lavičky, odpadové nádoby, ihriská, osvetľovacie
telesá, sochy, pamätníky, verejné telefónne stanice - búdky, autobusové zástavky, autobusové
čakárne, cestovné poriadky, dopravné značky, reklamné zariadenia a pod. /
( d ) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smetí, odpadkov, vypaľovať trávu na verejných
priestranstvách, komunikáciách, chodníkoch a smetných nádobách
( e ) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja
( f ) vypúšťať znečistené úžitkové vody do uličných odtokových kanálov, potokov

( g ) nechávať voľne v obci pobehovať a vodiť psov bez vodítka
( h ) vstupovať so zvieratami alebo ich vypúšťať na detské ihriská, pieskoviská a športové
areály
( i ) konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách pred reštauračnými a
obchodnými zariadeniami, ak k tomu nie sú vytvorené stolovacie a hygienické podmienky
( j ) zakazuje sa fajčiť v čakárňach a prístreškoch hromadnej dopravy, v areály ZŠ s MŠ
a zdravotného strediska
( k ) budiť na verejných priestranstvách verejné pohoršenie
( l ) úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo
premiestňovať dopravné, turistické značky alebo iné orientačné označenia.
2.2 Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
Za čistotu verejných priestranstiev v správe obce zodpovedá:
a) Obec, ktorá zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev
b) iné fyzické a právnické osoby, ktorým bolo verejné priestranstvo zverené do užívania.
2.3 Domy, dvory, záhrady
( 1 ) Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, nádvorí, plotov
a záhrad, udržiavať ich v poriadku a funkčné. Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré
hraničia s verejným priestranstvom je povinný vlastník / užívateľ / priľahlej nehnuteľnosti
upratovať a natrvalo udržiavať, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvo.
( 2 ) Vlastníci alebo užívatelia domov a pozemkov sú povinní chrániť pozemky a porasty na
nich pred škodcami a zaburinením a na vlastný náklad musia vykonať opatrenia na
zamedzenie výskytu a rozširovania škodcov a na likvidáciu buriny. Taktiež sú povinní konáre
stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na chodníky, cesty, ulice zostrihávať do výšky
2,5 m a konáre prerastajúce cez ploty / príp. živé ploty / upraviť na hranicu vlastného
pozemku tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.
(3) Zakazuje sa:
a) vypúšťanie splaškov z domov a zo žúmp na verejné priestranstvá a do miestneho potoka
b) ohraničovanie verejného priestranstva pred nehnuteľnosťou vlastníka (kameňmi a inými
zábranami).
(4) Majiteľ nehnuteľnosti je povinný starať sa o verejnú zeleň pred nehnuteľnosťou na šírku
svojho pozemku.
2.4 Čistenie chodníkov
( 1 ) Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadne umývanie a splachovanie, ak sú
vhodné podmienky - chodníkov, odstraňovanie blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt,
snehu a poľadovice. Čistenie sa musí vykonať po celej šírke a dĺžke chodníka.
( 2 ) Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve alebo v správe nehnuteľný majetok
ako aj majetok rodinných domov, priľahlých pozemkov, sú povinní zabezpečiť, aby chodníky
hraničiace s nehnuteľnosťou / pozemkom /, tiež schody kde nie je chodník, tak pás zeme
široký 1,5 m potrebný ku chôdzi, boli riadne a včas a v potrebnom rozsahu vyčistené, v zime
bol z nich odstránený sneh a pri poľadovici boli posypané hmotami, ktoré zdrsnejú námrazu,
t.j. inertnými materiálmi - pieskom, štrkodrťou a to po celej šírke. Ak sú pri chodníkoch
majiteľmi / nájomcami / nehnuteľností vysadené pásy zelene, sú títo povinní takéto plochy
udržiavať a čistiť.

( 3 ) V zimnom období musí byť sneh odstránený z chodníkov najneskôr do 8,00 hod., ak
obecný úrad neurčí inak. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr po jej vytvorení.
Čistenie chodníkov v zimnom období treba v prípade potreby opakovať viackrát.
( 4 ) Zabezpečenie čistenia chodníkov pred obchodmi, alebo inými prevádzkami je
povinnosťou vlastníkov, správcov, užívateľov týchto jednotiek aj v čase, keď nie sú v
prevádzke.
§3
OSOBNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
(1) Pod pojmom osobitného užívania verejného priestranstva sa rozumie jeho využívanie nad
obvyklú mieru, alebo iné než obvyklé účely, najmä : verejné zhromaždenia, kultúrne a
športové akcie, vykonávanie stavebných prác, rozkopávok, umiestnenie stavebného,
predajného alebo reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska a pod.
(2) Povolenie na trvalé a prechodné užívanie verejného priestranstva vydáva Obecný úrad
Golianovo.
(3) Osobné užívanie verejného priestranstva je spoplatnené v zmysle všeobecne záväzného
nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.
(4) Každý komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva je
povinný:
 dodržiavať podmienky uvedené v povolení
 používať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej odnímané svojmu účelu v
povolenej dobe
 zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení
 zabezpečiť prístup k inžinierskym sieťam, požiarnym hydrantom,
 pri skladovaní materiálov zachovať protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty
a priestor pre prípadný protipožiarny zásah
 na podujatiach, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb zabezpečiť úlohy na úseku požiarnej
ochrany (v zmysle zákona č. 126/1985 Zb. O požiarnej ochrane)
 po skončení užívania verejného priestranstva uviesť toto na svoje náklady do pôvodného
stavu v stanovenom termíne.
§4
PODMIENKY PRE NIEKTORÉ DRUHY OSOBITNÉHO UŽÍVANIA VEREJNÝCH
PRIESTRANSTIEV
4.1 Vykonávanie stavebných prác
Subjekty vykonávajúce stavebnú činnosť môžu užívať verejné priestranstvá len v
rozsahu určenom v pláne organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie.
Pri búraní stavieb možno tehlu, škridlu a iný materiál spúšťať iba pomocou krytých
žľabov umiestnených nad úroveň terénu, aby nedošlo k prášeniu a úrazu, spúšťať materiál
iným spôsobom sa zakazuje.
Ak stavenisko nie je ohradené stavebnú suť pri prácach na verejných priestranstvách
je potrebné odvážať denne do ukončenia pracovnej doby firmy, ktorá práce vykonáva. Po
ukončení pracovnej doby zabezpečiť čistenie, prípadne umývanie priľahlých chodníkov
komunikácií.
Zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou

subjektu, ktorá práce vykonáva s uvedením doby povolenia k zvláštnemu užívaniu.
Sypké stavebné hmoty a iný materiál môžu byť pri stavebných prácach skladované na
povolenom, vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve len v nevyhnutnej
miere a to tak, aby ich vietor alebo voda neroznášali do okolia.
4.2 Zvláštne stavebné práce - rozkopávky
( 1 ) Všetky stavebné práce a stavebno-udržiavacie práce / výkopy pre inžinierske siete kanalizácia, vodovod, plynové, elektrické vedenie a pod. /, ktoré vyžadujú rozkopanie ulíc,
chodníkov, plôch verejnej zelene a iných plôch, čo má za následok prerušenie ich funkčnosti,
je potrebné vykonať koordinovane a čo najskôr.
( 2 ) Povolenie na rozkopávku komunikácií / ciest a chodníkov / vydáva na základe žiadosti
Obecný úrad v Golianove. K žiadosti je potrebné doložiť situačný náčrt a list vlastníctva.
( 3 ) Plocha rozkopávky je uvedená do pôvodného stavu na náklady vykonávateľa v zmysle
podmienok stanovených povoľujúcim orgánom.
4.3 Umiestnenie plagátov a reklamných objektov
( 1 ) Vylepovať plagáty možno len na miestach k tomu určených(nástenky a verejné tabule).
( 2 ) Vylepovať plagáty a umiestňovať reklamné pútače na iných miestach možno len so
súhlasom správcu objektu, správcu plochy.
4.4 Skladovanie a nakladanie materiálov
Verejné priestranstvá a chodníky možno používať na skladanie a nakladanie materiálov na
vozidlá za týchto podmienok :
( 1 ) Nakladať a skladovať, manipulovať s materiálmi a výrobkami na verejnom priestranstve
a chodníkoch sa dovoľuje len vtedy, ak sa tak nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom
mieste. Naloženie a zloženie a manipulácia s nimi musí byť čo najrýchlejšia.
( 2 ) Po manipulácii s materiálmi alebo výrobkami je odosielateľ alebo príjemca povinný
verejné priestranstvo vyčistiť a podľa potreby ho i spláchnuť vodou a dať do pôvodného
stavu.
§5
ZABEZPEČENIE ÚDRŽBY A ČISTOTY KOMUNIKÁCIÍ
5.1 Povinnosti účastníkov cestnej premávky
(1) Na území obce Golianove sa zakazuje:
a) jazdiť vozidlami, ktoré nie sú v náležitom technickom stave a nadmerne znečisťujú
životné prostredie, alebo vozidlami bez ŠPZ
b) jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a vozidlami, ktoré
znečisťujú vozovku(§ 21 vyhl. FMV č. 99/1989 Zb. O pravidlách cestnej
premávky),
c) parkovať a jazdiť po verejnej zeleni a parkovať na nej, po porušení tohto
ustanovenia bude priestupca riešený v zmysle § 12 – časť 12.2 Pokuty
(2) Znečistené vozidlá musia byť pred vjazdom na vozovku očistené (§ 21 cit. vyhl. FMV).
(3)Dopravný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsýpaním a

odkvapkávaním neznečisťoval vozovku a ovzdušie.
(4) Právnické a fyzické osoby, ktoré znečistili komunikácie na území obce sú povinné na
svoje náklady tieto bezodkladne očistiť.
5.2 Správa komunikácií
Miestne komunikácie spravuje obec Golianovo.
Predmetom jej správy sú: komunikácie, zábradlia, odstavné plochy, cestná zeleň, krajnice –
svahy komunikácií, cestné rigoly, čakárne verejnej medzimestskej dopravy, dopravné značky.
§6
PREVÁDZKOVATELIA OBCHODOV
Prevádzkovateľ obchodu, stánku alebo iného podobného zariadenia je povinný
zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí v čase prevádzky i po jej ukončení. V
súvislosti s udržovaním poriadku je povinný zabezpečiť v bezprostrednej blízkosti zariadenia
dostatočné množstvo všetkých potrebných hygienických zariadení a nádob na odpad.
§7
POŽIARNA OCHRANA
(1) Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov v
blízkosti dymovodu alebo komínov je zakázané.
(2) Plošné vypaľovanie trávy na verejných priestranstvách a záhradách nie je dovolené.
(3) Je zakázané akékoľvek spaľovanie plastov a chemických látok v kotloch na tuhé
palivo a na verejných priestranstvách.
§8
VEREJNÉ OSVETLENIE
(1) Verejné osvetlenie je majetkom obce Golianovo, ktorá ho spravuje a obhospodaruje.
Prípadné závady na verejnom osvetlení je potrebné oznámiť Obecnému úradu v Golianove.
(2) Zakazuje sa poškodzovať verejné osvetlenie.
§9
MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
(1) V záujme vytvárania dobrých susedských vzťahov sú jednotliví vlastníci objektov
alebo pozemkov povinní zachovávať ich hranice a tieto svojvoľne nemeniť.
(2) Odvádzanie povrchových vôd usmerňovať tak, aby tieto neboli odvádzané na susedný
pozemok alebo chodník.
(3) Ovocné stromy a iné porasty umiestňovať v dostatočnej vzdialenosti od hranice
susedného pozemku a ich koruny udržiavať tak, aby nezasahovali na susedný pozemok.
Dôležitá je vzdialenosť drevín od hraníc pozemku, aby neboli narúšané vlastnícke práva
suseda tienením, presahovaním konárov a koreňovou sústavou. Vzdialenosť kmeňa
stromčeka alebo stredu kríka od spoločnej hranice parciel by nemala byť menšia ako polovica
predpokladanej výšky dreviny v dospelosti.
(4) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval
iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohrozovať
susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej
bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad
mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom,
plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,
nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v
nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy
stromu presahujúce na jeho pozemok.

§ 10
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Vo všetkých veciach, ktoré upravuje toto nariadenie môže rozhodovať starosta obce
v zmysle § 13 ods. 2, písm. c, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
10. 1 Kontrolná činnosť a pokuty
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva po predložení poslaneckého preukazu a menovaní pracovníci.
10.2 Pokuty
Porušovanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je postihnuteľné v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Golianovo dňa 20.07.2012.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 04.08.2012 a platí na celom území obce
Golianovo.

Mgr. Ľuboš Kolárik
starostka obce
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