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

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1 / 2012
o verejnom poriadku
na území obce Bretejovce
Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že obec je samostatný územný
celok. Obyvatelia obce sú povinní podieľať sa na zveľaďovaní obce a poskytovať pomoc orgánom
obce. Obyvatelia obce sú povinní ochraňovať majetok obce, podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní
životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a poskytovať podľa svojich
schopností a možností osobnú pomoc pri likvidovaní a odstraňovaní následkov živelných pohrôm.
Napomáhať udržiavať poriadok je spoločnou záležitosťou obyvateľov obce, jej návštevníkov a
organizácií v nej pôsobiacich.
Článok 1
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO
Za verejné priestranstvo sa podľa všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky miesta,
ktoré slúžia verejnosti. Sú to najmä miestne komunikácie, zastávky SAD, chodníky, zelené pásy a
priestor okolo miestnych komunikácií po hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných nehnuteľností,
cintorín, priestor okolo potoka, potok, mosty, verejné prechody, verejné parky a záhrady, detské
ihriská, športoviská, terasy a pod.
§1
Čistota a údržba verejných priestranstiev
Pre zabezpečenie primeraného životného prostredia v záujme zdravia a bezpečnosti občanov sa v
obci zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá.
1. Za čistotu verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedá obecný úrad v Bretejovciach.
Vlastníci, správcovia a užívatelia objektu a nehnuteľnosti sú zodpovední za čistenie priľahlých
chodníkov, miestnej komunikácií a údržbu zelene.
2. Ak neodstráni nečistotu ten, kto je povinný tak urobiť, podľa ods. 1, urobí tak obec Bretejovce
na náklady vlastníka, správcu alebo užívateľa.
3. Plochy rezervované pre výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnej investičnej výstavby do doby
ich stavebného využitia budú upravené tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia.
4. Fyzické a právnické osoby, ktoré spravujú alebo vlastnia nehnuteľný majetok sú povinné
zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou, schody (po celej šírke chodníka), keď nie je
chodník, tak pás zeme široký najmenej 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, bol
riadne , včas a v rozsahu potrebnom na bežnú chôdzu čistený a v zimnom období bol z neho
odstránený sneh a pri poľadovici bol posypovaný neprašným materiálom. Táto povinnosť sa
vzťahuje na chodníky a pásy zeme v súvisle zastavanej časti obce.
5. Chodníky musia byť vyčistené včas a podľa potreby. Zametanie nečistoty do vozoviek sa
zakazuje.
6. Vlastníci príp. užívatelia nehnuteľností, dvorov a záhrad, ktoré hraničia s verejným
priestranstvom alebo inou nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, sa musia zdržať všetkého, čím by
znečisťovali alebo inak ohrozovali susedný obecný pozemok pevnými alebo tekutými odpadmi,
alergénmi, prachom, popolom, dymom a inými imisiami. Za škodu, ktorá vzniká porušením tejto
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povinnosti, zodpovedá ten, kto ju spôsobil. Zároveň dbajú na to, aby konáre stromov a kríkov
neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku, zimnú údržbu komunikácií a strojné
čistenie obce.
7. Steny a priečelia objektov domov a ďalších objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných
nápisov, kresieb a hesiel. Obchodné reklamy, rolety, firemné tabule a iné podobné zariadenia musia
byť čisté, esteticky upravené a bezpečné a umiestnené tak, aby neprekážali chodcom, vodičom
motorových vozidiel, zabezpečovaniu zimnej údržby a strojnému čisteniu obce.
8. Za čistotu, čistenie a odpratávanie snehu z chodníkov, dvorov a vnútorných priestorov
podnikateľských subjektov zodpovedá vlastník, správca a užívateľ priľahlej nehnuteľnosti
bezprostredne nadväzujúcej na verejný priestor.
9. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji chodníkov na kopy. Zhrňovať sneh na vozovku 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. Úseky
potrebné pre skladovanie tovaru, uhlia, a pod. a pre náklad smetných uličných zariadení musia byť
vždy voľné.
Zakazuje sa najmä:
a) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými znečisťujúcimi tekutinami.
Zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie vozidla každého druhu.
b) odhadzovať smeti (papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, ohorky cigariet) a iné odpadky
na verejných priestranstvách,
c) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z ambulantného a stánkového predaja,
d) skladovať na chodníkoch a verejných priestranstvách obaly alebo tovar na paletách tak u
fyzických ako aj právnických osôb poskytujúcich služby,
e) sypať separovaný odpad (papier, plasty, sklo a pod.) z predajní a domov do 1100 litrových
kontajnerov určených na komunálny odpad ,
f) spaľovať domové odpady a rastlinné zvyšky na území obce.
§2
Používanie verejných priestranstiev pri stavebných prácach
1) Pri stavbách, prestavbách alebo opravách a ostatnej činnosti dbať na to, aby materiál nebol
skladovaný na chodníkoch , uliciach a ostatných miestach verejných priestranstiev.
2) Pri opravách striech, odkvapových žľabov a komínov je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia
a materiál nezhadzovať priamo zo striech na chodníky alebo stavebné plochy.
3) 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.
4) Pri každom vstupe znečisteným motorovým vozidlom na miestnu alebo účelovú komunikáciu je
potrebné očistiť kolesá motorových vozidiel, aby nedošlo k znečisteniu vozovky. Vozidlom
znečistenú obecnú komunikáciu je povinný dať do pôvodného stavu ten, ktorý znečistenie spôsobil.
5) Zakazuje sa akékoľvek rozkopávanie komunikácií bez súhlasu obecnej samosprávy a starostu
obce Bretejovce.
§3
Zvláštne užívanie verejných priestranstiev
1. Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje každé iné užívanie ako všeobecné
užívanie verejného priestranstva na určený účel. Zvláštnym užívaním verejného priestranstva je
napríklad skladovanie materiálu, tovaru a to aj krátkodobé, rozkopávka verejného priestranstva,
konanie osobitného podujatia na verejnom priestranstve napríklad verejného zhromažďovania,
(manifestácie ).
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2. Na každé zvláštne užívanie verejného priestranstva (okrem skladania a nakladania tovaru a
materiálu) je potrebné predchádzajúce povolenie obecného úradu najneskôr 10 dní pred
plánovaným užívaním verejného priestranstva. . Písomné povolenie sa vydáva na základe písomnej
žiadosti žiadateľa. V povolení budú uvedené podmienky na zvláštne užívanie verejného
priestranstva. Súbežne s vydaním povolenia obdŕži žiadateľ aj výmer na miestny poplatok za
užívanie verejného priestranstva.
3. Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejné priestranstvo je dovolené len vtedy, keď to nie
je možné vykonať na určenom mieste. Naloženie a zloženie musí byť bezodkladné. Nie je dovolené
skladovanie akýchkoľvek materiálov v prejazdoch k domom, pred prejazdmi, na cestách
prislúchajúcich k obecným objektom , na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu a pod. Po manipulácii
s materiálom alebo s výrobkami je znečisťovateľ povinný verejné priestranstvo vyčistiť.
4. Skladovanie materiálov na vozovkách, chodníkoch a verejných priestranstvách je zakázané.
5. Zásahy do verejnej zelene a verejného priestranstva (prekopávky) v rámci plánovanej výstavby,
rekonštrukcie a opravy na území obce môžu vykonávať fyzické a právnické osoby iba na základe
povolenia príslušného cestného správneho orgánu – obce Bretejovce a sú povinné dodržať
podmienky stanovené v tomto povolení.
6. V prípade poruchy na inžinierskych sieťach je vlastník alebo správca jednotlivých vedení
povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy správcovi verejného priestranstva, t.j. obce
Bretejovce. Na základe tohto oznámenia obec Bretejovce dodatočne vydaným rozhodnutím určí
podmienky na uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu na náklady správcu vedenia.
7. 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, príp. znečistenie denne
odstraňovať,
c) zabezpečiť prístup k uzáverom vody, požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov a prístup pre
záchrannú službu,
d) vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva najmä v
nočnej dobe,
e) používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení vlastného
užívania uviesť na svoje náklady verejné priestranstvo do pôvodného stavu,
f) zachovať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zaistiť prístupové cesty a priestor pre prípadný
protipožiarny zásah.
8. Prevádzkovatelia letných terás, stánkov, kioskov a podobných zariadení sú povinní udržiavať
poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia, až po najbližšiu komunikáciu. Taktiež
sú povinní zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových košov, starať sa o ich riadny stav a ich
pravidelné vyprázdňovanie do odpadových nádob, resp. kontajnerov, ktoré sú povinné objednať u
na to poverenej organizácie
9. Vylepovanie plagátov zabezpečuje obec. Ostatným fyzickým a právnickým osobám a občanom
obce sa zakazuje vylepovať plagáty, reklamy na území obce. Umiestňovať plagáty, vývesky,
reklamu a iné oznámenia mimo určených miest sa zakazuje. Na území obce povoľuje umiestnenie
reklamných a informačných tabúľ obec Bretejovce .
§4
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev
1. V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia sa v
obci zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá, najmä:
a) vytváraním skládok odpadov,
b) odhadzovať odpadky /smetie, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny, iné nepotrebné veci a
pod./,
c) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími tekutinami,
vrátane tekutých fekálií, maštaľného hnoja a humusu,
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d) vylievať znečistené úžitkové vody na miestne komunikácie, chodníky a do potoka,
e) znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel všetkého druhu,
f) znečisťovať chodníky, cesty a vozovky ohorkami cigariet,
g) vyberať z odpadkových košov akýkoľvek odpad,
h) akokoľvek odhadzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú zeleň, verejné objekty a
zariadenia, pamiatkové objekty,
ch) zakazuje sa vypaľovanie trávy, neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov rastlín,
i) nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehávať alebo znečisťovať
komunikácie a chodníky, verejné priestranstvá,
j) konzumovať alkoholické nápoje na verejnom priestranstve
k) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú zeleň,
l) umiestňovať reklamy, plagáty a rôzne nápisy na iných miestach, ako na to určených,
m) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo, škvaru, popolnice a pod.
n) jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a ďalej vozidlám, ktoré majú
nadmernú hlučnosť a nadmerne znečisťujú životné prostredie.
o) vhadzovať do vodných tokov akékoľvek predmety alebo odpadky
2. Zakazuje sa vykonávať prekopávky na verejnom priestranstve bez písomného súhlasu správcu
verejného priestranstva.
3. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je
povinný vlastník, resp. užívateľ upratovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na
verejné priestranstvá, a aby tým neohrozovali majetok, zdravie a život občanov a hlavne majiteľov
resp. užívateľov susediacich nehnuteľností.
4. Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov,
vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby neprekážali a
neohrozovali chodcov a nerušili cestnú premávku.
5. Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými odpadovými
žľabmi a odpadovými vodami, aby voda nestekala na chodníky chodcov. Ostatné strany budov
musia byť opatrené odpadovými žľabami tak, aby sa neohrozovali susediace nehnuteľnosti a iný
majetok.
6. Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a nevhodných
kresieb. Za to zodpovedá vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti. Obchodné reklamy a firemné tabule
musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby nevyčnievali na chodníky, aby neprekážali
a neobmedzovali chodcov a nevytvárali prekážky v cestnej premávke.
7. Za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník, resp. užívateľ priľahlej
nehnuteľnosti.
8. Kto znečistil alebo poškodil verejné priestranstvo, je povinný spôsobenú závadu ihneď odstrániť.
Nesie tiež právnu zodpovednosť za vzniknuté následky. Dvory, záhradky, pozemky, areály
súkromných osôb alebo organizácií sú vlastníci resp. užívatelia povinní upratovať a trvalé udržiavať
tak, aby zodpovedali čo najlepším estetickým požiadavkám.
9. Majitelia alebo užívatelia domov, záhrad, plotov, podnikateľských objektov sú povinní starať sa
o estetický vzhľad a trvalú údržbu týchto zariadení.
10. Vlastníci, užívatelia a nájomníci rodinných domov, obytných domov, výrobných a
prevádzkových objektov sú povinný udržiavať čistotu okolia, ktoré hraničí s verejným
priestranstvom.
11. Obchodné a pohostinské miestnosti a priestory v ich okolí musia byť úhľadné a čisté. Výklady
musia byť vždy vkusne upravené.
12. Pred prevádzkarňami, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť umiestnený
dostatočný počet odpadkových košov, ktoré musia byť pravidelne vyprázdňované.
13. Obchodné organizácie i súkromní podnikatelia sú povinní zabezpečiť si dostatok smetných
nádob a postarať sa každý deň o čistotu okolia.
14. Firemné tabule musia byť vždy čisté a udržiavané v takom stave, aby nápisy boli čitateľné a
nezhoršovali vzhľad budovy a ulice.
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§5
Ochrana verejnej zelene
1. Vlastníci a užívatelia domov a pozemkov, ktoré hraničia s verejným chodníkom, sú povinní
chodník čistiť. Čistenie chodníkov a verejného priestranstva pred a okolo obchodných a
prevádzkových organizácií je povinnosťou pracovníkov a vlastníkov týchto organizácií.
2. Ak to vyžaduje stav chodníka, je treba čistiť ho aj niekoľkokrát denne. Za suchého počasia treba
chodník pred čistením primerane pokropiť úžitkovou vodou.
3. V zimnom období treba sneh a ľad z chodníka odpratať a ak to vyžaduje bezpečnosť chodcov,
treba zľadovatený chodník posypať. Sneh zhodený alebo spadnutý zo striech na chodník musí
majiteľ (zodpovedná osoba obchodných a prevádzkových jednotiek) odpratať z chodníka.
4. Čistenie miestnych komunikácií je zabezpečené cestou Obecného úradu.
Zakazuje sa:
a) poškodzovať dreviny, trávniky, kvetinové záhony, prvky drobnej architektúry a spevnené plochy,
lámať konáre, trhať kvety a plody,
b) vchádzať na plochy zelene vozidlami alebo parkovať na nich, znečisťovať plochy zelene,
svojvoľne premiestňovať verejné zariadenia na nich,
c) umiestňovať na plochy zelene reklamné a iné objekty, odpadové nádoby bez povolenia obce,
d) robiť úpravu zelene , výsadbu , presádzanie a výrub bez súhlasu obce,
e) vodenie psov po verejnej zeleni
f) používať chemické prostriedky a posypové materiály na zimnú údržbu.
5. Do vzdialenosti 1,5 m od objektov, obytných domov a pozemkov vo vlastníctve právnických
a fyzických osôb spravuje verejnú zeleň táto právnická a fyzická osoba.
6. Vlastník pozemku určeného na výstavbu, záhrad, nádvorí je povinný ho riadne upraviť
a udržiavať v nezaburinenom stave.
7. Vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je
povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch podľa §3 ods 1b
zákona č.220/2004 o ochrane a využívania poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003
Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Pri nedodržiavaní uvedeného zákona kosenie na neudržiavaných pozemkoch
zabezpečí obec Bretejovce na náklady vlastníka, správcu alebo užívateľa.
8. Údržba zelene predstavuje : kosenie trávnika, odstraňovanie nečistôt, vyhrabávanie,
prevzdušňovanie a obnova poškodených častí. Pokosenú trávu z obecnej zelene a z verejného
priestranstva je správca alebo majiteľ pozemku povinný odstrániť do 3 dní. Všetky rastliny je
potrebné pri výskyte ošetriť proti škodcom a chorobám.

Článok 2
§1
Udržiavanie čistoty komunikácií
1. Na území obce sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a
vozidlami, ktoré svojim nákladom znečisťujú miestne komunikácie.
2.Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejnom priestranstve sa dovoľuje len vtedy, ak sa to
nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste.
3. Po manipulácii s materiálom je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť.
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§2
Státie a parkovanie motorových vozidiel
1. Parkovanie na chodníkoch, miestnych komunikáciach a verejnej zeleni je zakázané.
2.Na miestnych komunikáciách, parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách je dovolené
len státie a zastavenie 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 nariadení uvedené inak.
3. Garáže, odstavné a parkovacie plochy pre vozidlá nad 3,5 t sa umiestňujú mimo obytnej časti
obce okrem výnimiek ktoré povoľuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.532/2002
Z.z.
4. Vodič môže stáť s vozidlom na pozemných komunikáciách za podmienok ustanovených
zákonom o premávke na pozemných komunikáciách a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Zakazuje sa:
a) parkovanie kamiónov, autobusov a nákladných áut na chodníkoch a verejnej zeleni
b) v zimnom období parkovanie osobných vozidiel na miestnych komunikáciách z dôvodu zimnej
údržby ciest
c) dlhodobé parkovanie nepojazdných motorových vozidiel a vrakov na miestnych komunikáciách a
verejných priestranstvách
§3
Skladovanie a nakladanie s materiálom
1.Skladovať a nakladať materiál, výrobky a iné predmety na verejnom priestranstve sa dovoľuje len
vtedy, ak sa tak nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste. Naloženie a zloženie musí byť
čo najrýchlejšie a nesmie sa bez súhlasu obce Bretejovce pravidelne opakovať. Po ukončení úkonu
je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a v prípade potreby aj pokropiť.
Ak tak neurobí, zabezpečí to na jeho náklady obce Bretejovce.
2.Odvoz starých a nepotrebných vecí, materiálu z búrania, odpadu zo stavebných úprav zabezpečí
vlastník, správca stavby alebo objektu. Odpad uvedeného druhu musí byť v priebehu čo
najkratšieho času, najneskôr v termíne stanovenom obcou Bretejovce povinnou právnickou alebo
fyzickou osobou odstránený.
§4
Čistenie chodníkov
1. Právnické a fyzické osoby, ktoré spravujú bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, majitelia
rodinných domov sú povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou, ako aj schody
po celej šírke chodníka, keď nie je chodník, tak pás široký 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a
potrebný ku chôdzi, boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu čistené. Počas zimného obdobia sú
povinní odstrániť sneh a poľadovicu, resp. posypať vhodnou hmotou, ktorá zdrsňuje
námrazu alebo ľad po celej šírke 1,5 m.
2. Chodníky musia byť neustále čisté. Čistením chodníkov sa rozumie povinnosť kropiť a zametať,
odstrániť blato, sneh, odpadky a inú nečistotu.
3. Čistenie chodníkov musí byť ukončené v dobe od 1. apríla do 30. septembra do 7,00 hod. a od
1. októbra do 31. marca do 8,00 hod.
4. Smeti z chodníkov sa ukladajú do smetných nádob. Zakazuje sa smeti ponechávať na chodníkoch
alebo ich zhŕňať na okraj cesty. V zimnom období podľa potreby odstraňovať aj viac razy za deň po
celej šírke chodníka. Sneh sa musí zhrnúť na okraj chodníka tak, aby bol voľný vstup do domov a
prístup k inžinierskym sieťam. Odvážanie nahromadeného snehu zabezpečuje vo svojej
starostlivosti obec Bretejovce.
5. Balkóny a terasy je potrebné čistiť od snehu v takom čase, aby nebola ohrozená bezpečnosť
občanov.
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Článok 3
§1
Sochy a pomníky
Čistenie, údržbu sôch, pomníkov, pamätných tabúľ a zabudovaných predmetov na verejných
priestranstvách zabezpečuje obecný úrad okrem tých, ktoré sú vlastníctvom fyzických alebo
právnických osôb.
§2
Ochrana spolužitia občanov
1. V záujme dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov, rešpektovania práv spoluobčanov,
dodržiavania dobrého občianskeho spolunažívania a verejného poriadku je každý občan povinný:
a) dodržiavať pravidlá slušnosti a občianskeho spolužitia, zachovávať nočný kľud a odpočívanie
obyvateľov obce v čase od 22:00 hod. do 05:00 hod. Bezdôvodné spôsobovanie hluku je zakázané
aj cez deň. Výnimku z nočného kľudu povoľuje obec Bretejovce určením času a miesta,
b) ochraňovať majetok obce, verejnoprospešné zariadenia, bezpečnostné, ochranné a informačné
zariadenia, značky a signálne zariadenia,
c) uposlúchnuť výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, príkazy, pokyny a výzvy
orgánov obce,
2. Zakazuje sa nad mieru primeranú pomerom obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, plynmi, parami, tekutými a pevnými odpadmi a tienením.
§3
Pyrotechnické prostriedky
1. Na území obce je zakázané bezdôvodné používanie zábavných pyrotechnických prostriedkov
akéhokoľvek druhu. Predaj pyrotechnických prostriedkov je zakázané osobám mladším ako 18
rokov.
Zákaz použitia sa nevzťahuje na:
a) deň Silvestra,
b) zábavné, športové a iné podujatia za predpokladu, že organizátor zodpovedá za bezpečnosť
účastníkov podujatia pri použití týchto prostriedkov. V ohlasovacej povinnosti obci Bretejovce sa
musí uviesť druh pyrotechnických prostriedkov, spôsob a doba použitia.
2. Používateľ pyrotechnických prostriedkov nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie bezpečnej
manipulácie a bezpečnosti pri jej používaní a znáša všetky následky spôsobenej a vzniklej škody.
§4
Domy, dvory a záhrady
1. Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, nádvorí, plotov, záhrad
a udržiavať ich v poriadku.
2. Stromy a kríky v záhradkách je potrebné udržiavať tak, aby nezasahovali do verejného
priestranstva (chodníkov a ciest).
3. Budovy zo strany priľahlej k ulici musia byť opatrené odkvapovými žľabmi, zvodmi a lapačmi
snehu.
4. Kvetináče, akékoľvek ozdobné predmety umiestnené na vonkajších stranách domov, musia byť
upevnené, aby bolo vylúčené ich spadnutie.
5. V prípade úrazu alebo iného ublíženia na zdraví zavineného týmito nedopatreniami, regresné
náhrady hradí majiteľ alebo užívateľ domu.
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Zakazuje sa:
a. Vypúšťanie žúmp a splaškov z domov a záhrad na - verejné priestranstvá do rigolov a potoka
- súkromné pozemky bakteriálne ošetrené
b. Písať a kresliť na steny domov, brány a chodníky, okrem písania účelového, reklamného alebo
identifikačného.
c. Lepiť plagáty na steny, ploty a brány. Plagáty možno lepiť len na plochu, ktorá je v obci na to
určená. To platí aj na účely volebnej kampane.
§5
Obchody a výklady
1. Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť úhľadné a čisté.
2. Výklady musia byť vždy vkusne upravené a vo večerných hodinách osvetlené.
3. Firemné tabule musia byť čisté a udržiavané, aby nápisy boli čitateľné.
4. V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch musí byť pred vchodom
umiestnený odpadkový kôš (viac košov) a upozornenie pre konzumentov, aby obaly odhadzovali do
odpadkového koša. Odpadkové koše musia byť pravidelne vyprázdňované.
5. Obchodné prevádzky sú povinné zabezpečiť dostatok KUKA nádob na odpad a postarať sa každý
deň o čistotu obchodu a okolia odpadových nádob.
6. Obchodná organizácia a iné podnikateľské subjekty zodpovedajú za vkusnú estetickú úpravu
celého pozemku a budovy najmä zo strany od ulice.
§6
Domové odpady
1. Smeti pochádzajúce z domácnosti môžu byť skladované ako komunálny odpad len v smetných
nádobách a kontajneroch.
2. Smeti a odpadky pochádzajúce zo záhrad, dvorov, opráv domov a podobne si likviduje
vyvážaním občan obce na svoje vlastné náklady.
Zakazuje sa:
Spaľovať PVC obaly, fľaše z umelých hmôt a gumené materiály.
§7
Palivo
1. Tuhé i kvapalné palivo sa zásadne uskladňuje na pozemku alebo v budove vlastníka mimo
verejného priestranstva.
2. Palivo všetkého druhu zložené na verejné priestranstvo musí byť odpratané hneď, najneskôr však
do 24 hodín.
3. Vlastník paliva je povinný očistiť priestranstvo od zvyškov paliva.
4. Dovozom a skladovaním paliva nesmie byť porušený chodník, zeleň a iné verejné priestranstvo a
nesmie byť zastavená premávka.
5. Skladovanie, premiestňovanie, prečerpávanie palív z ropy sa musí zabezpečiť tak, aby nebolo
znečistené verejné priestranstvo, spodné vody a vodné toky.
§8
Požiarna ochrana
1. Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov v blízkosti
dymovodu alebo komínov je zakázané.
2. Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa, aby komínové dvierka boli v poriadku.
Poškodené dvierka musia byť ihneď vymenené. Taktiež zabezpečiť pravidelné čistenie komínov.
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3. Každý majiteľ alebo správca domu je povinný postarať sa, aby v povalových priestoroch bola
nádoba s pieskom, lopata a prípadne voda.
4. Každá osoba, ktorá zistí požiar, je povinná urobiť najnutnejšie opatrenie a ihneď ohlásiť požiar
na číslo telefónu 150.
§9
Verejné osvetlenie a ostatné verejné zariadenia
1. Verejné osvetlenie obhospodaruje Obecný úrad v Bretejovciach. Závady na osvetlení oznámte na
Obecnom úrade v Bretejovciach.
Zakazuje sa :
b) Poškodzovať verejné osvetlenie, osvetľovacie ramená, písať, kresliť a lepiť plagáty na ne.
c) Poškodzovať cestné značky.
d) Znečisťovať priestranstvá, autobusové zastávky a ničiť zariadenie autobusovej zastávky (písať,
kresliť a lepiť plagáty).
§ 10
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 .
Nie je dovolené:
1) Akékoľvek poškodzovanie vodohospodárskych diel a zariadení, najmä:
a) Hádzať akékoľvek predmety do vodného toku .
b) Znečisťovať korytá vodných tokov.
c) Sypať domový odpad do koryta vodných tokov.
d) Pásť a voľne vypúšťať domáce zvieratá na brehy a ochranné hrádze.
e) Sadiť alebo rúbať stromy a porasty na brehoch vodných tokov bez povolenia.
2) Poškodzovať a manipulovať akýmkoľvek spôsobom zariadenia na verejnom vodovode
( hydrantoch, uzáveroch)
3) Plytvanie vodou
4) Odoberať vodu z hydrantov na iné účely ako požiarne.
5) Zriaďovať domáci vodovod z verejného vodovodu bez povolenia.
§ 11
Povinnosti chovateľov zvierat
1. Chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodársku budovu (maštaľ, chliev, kurín a pod.) v
dostačujúcej vzdialenosti od suseda a ulice vzhľadom na nadmerný hluk a pach. Ďalej sú povinní
postarať sa o to, aby objekt slúžiaci k chovu zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú
žumpu.
2. Hnoj z miestnosti pre zvieratá treba denne odstraňovať. Musí sa ukladať do vybetónovanej jamy
a musí sa kompostovať.
3. K chovu včiel: úle v záhradách pri rodinných domoch musia byť orientované tak, aby
neobťažovali susedov. Včelochov musí byť od susedných nehnuteľností vzdialený aspoň 4 m a od
verejných ciest 10 m.
4. K chovu kožušinových zvierat: kožušinové zvieratá sa môžu chovať pri rodinných domoch a v
chovateľských farmách za podmienok stanovených hygienikom a obecným zastupiteľstvom. O
chove zvierat neuvedených v tomto nariadení po predbežnom návrhu orgánom hygienickej a
veterinárnej služby rozhoduje obecná samospráva záväzným stanoviskom k podnikateľskej
činnosti.
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Článok 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§1
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva starosta
obce, poverené osoby obecným úradom, poslanci obecného zastupiteľstva,
2. 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 uložená pokuta v
zmysle citovaného zákona podľa závažnosti a charakteru priestupku.
3. Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže starosta obce v zmysle zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov §13 ods.9 a10 uložiť pokutu do
výšky 6 638 € (199 976,39 .- Sk ).
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bretejovce dňa 25.01.2012 a nadobúda
účinnosť dňom 10.2.2012

Milena Birešová
starostka obce

