Obec TURŇA NAD BODVOU
Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č.419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2020
o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty
na území obce Turňa nad Bodvou

Schválené dňa 22.12.2020, č.uzn.:120/2020, účinné od 06.01.2021

Obec Turňa nad Bodvou na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecné záväzné nariadenie
č. 5 /2020
o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty
na území obce Turňa nad Bodvou

§1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb:
- v oblasti udržiavania verejného poriadku na území obce,
- v oblasti zabezpečovania čistoty verejných priestranstiev a neustáleho zlepšovania životného
prostredia na území obce,
- v oblasti dodržiavania zásad občianskeho spolunažívania vo verejnom záujme.
§2
Základné pojmy
1) Verejným poriadkom sa pre účely tohoto VZN rozumie súhrn takých pravidiel správania sa
fyzických a právnických osôb na verejnosti, ktoré sú upravené právnymi predpismi, ako aj
súhrn takých pravidiel správania sa, ktoré nie sú právne vymedzené, ale ich dodržanie je
nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského a občianskeho spolunažívania v obci.
2) Verejným priestranstvom je priestranstvo definované v zákone o obecnom zriadení.
3) Nehnuteľnosťami a inými objektami sú pre účely tohto VZN všetky trvalé a dočasné stavby,
stĺpy verejného osvetlenia a elektrického vedenia a pod.
4) Zeleňou sa rozumejú dreviny, bylinky a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche
prirodzeným spôsobom, alebo zámerným cieľavedomým založením a usmerňovaním
človekom. Sú to predovšetkým stromy, kry, kvety, zelené plochy, nádoby so zeleňou. Súčasťou
týchto súborov sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako chodníky , lavičky a pod.
5) Obecná zeleň – zeleň rastúca na pozemkoch vo vlastníctve obce.
6) Verejná zeleň – zeleň rastúca na verejných priestranstvách.
7) Správca obecnej zelene je obec, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s údržbou, ošetrovaním,
ochranou, tvorbou, obnovou – reprodukciou obecnej zelene v prípade drevín aj oprávnených
výrubom, ak v texte všeobecne záväzného nariadenia nie je uvedené inak.

8) Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií
v prírode a krajine a na predchádzanie ich neodôvodneného výrubu.
9) Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže
bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie
drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.
10) Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich trvalého stavu alebo
na odstránenie následkov ich poškodenia.
11) Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj
drevín sa zabezpečuje najmä:
a/ odburiňovaním drevín a zalievaním pôdy
b/ vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny
c/ tvarovaním drevín
d/ odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie
e/ vykonávaním nevyhnutných, chemických, mechanických a biologických opatrení proti
škodcom
12) Pojmy poškodzovanie, ošetrovanie a udržiavanie drevín sa analogicky vzťahujú aj na
ošetrovanie, údržbu a udržiavanie zelene.
13) Majiteľom dreviny je majiteľ pozemku, na ktorom drevina rastie.
§3
Činnosti, ktoré sú na území obce zakázané
V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia na
území obce sa zakazuje:
a) poškodzovať, znečisťovať alebo inak ohrozovať verejné priestranstvá, odhadzovať odpadky
všetkého druhu pomimo odpadových nádob
b) neoprávnene vyberať odpad z nádob určených na jeho zber
c) nechať chované zvieratá bez dozoru a kontroly vnikať na cudzie pozemky a verejné
priestranstvá bez súhlasu dotknutej osoby, ako aj ponechať exkrementy po zvierati na verejnom
priestore osobou, ktorá zviera vedie
d) skladať, rozoberať, opravovať alebo umývať motorové vozidlá, stroje, mechanizmy na
verejných priestranstvách, s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových
a koncových svetiel a evidenčných značiek vozidiel čistou vodou
e) poškodzovať, znehodnocovať a ničiť zeleň, verejné a pamiatkové objekty, zariadenia, lavice
a iné zariadenia.. a pod.
f) vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad
g) odstavovať vraky vozidiel na verejných priestranstvách

h) bez povolenia obce využívať verejné priestranstvo osobitným spôsobom ( napr. umiestnenie
zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie materiálu, skládok a pod.)
i) umiestňovať reklamy, plagáty, oznámenia na iných miestach, ako je to povolené obcou
j) znehodnocovať fasády objektov sprejovými al. inými farbami a materiálom
k) vyhadzovať akékoľvek predmety do korýt vodných tokov, alebo ich umiestňovať na miesta,
z ktorých by mohli byť do nich splavené a tým ohroziť akosť, zdravotnú nazávadnosť alebo
prietok vodného toku
l) vylievať alebo vypúšťať látky škodiace vodám do vodných tokov, taktiež konanie v dôsledku
čoho by mohlo dôjsť k nežiaducemu znečisteniu vodného toku vrátane umývania motorových
vozidiel a vykonávaním opráv a údržby motorových vozidiel na brehoch alebo vo vodných
tokoch
m) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich
n) pouličné predávanie na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach bez
povolenia obce.
§4
Nočný kľud a ochrana pred hlukom
1)Nočný kľud je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú
miestnym pomerom.
2)Nočným kľudom v obci je čas od 22,00 hod. so 6,00 hod.
3)Zákaz nočného kľudu sa netýka:
a/ vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré nemožno vykonať
v inom čase – úpravy komunikácií, čistenie, umývanie, zimná údržba komunikácií
a odstraňovanie následkov havárií inžinierskych sietí a krízových udalostí
b/ uskutočnenia akcií, podujatí (najmä kultúrnych, športových, hudobných a pod.)
organizovaných obcou alebo s vopred udeleným súhlasom obce
§5
Používanie pyrotechnických výrobkov
1) Používanie pyrotechnických výrobkov, určených na zábavné a oslavné účely na verejných
priestranstvách je zakázané.
2) Zákaz podľa odseku 1 neplatí
a) od 31. decembra od 18. hod. do 1. januára do 02. hodiny
b) pre ohňostrojové práce vykonávané sú súhlasom obce.
§6
Udržiavanie čistoty a bezpečnosti pri využívaní verejného priestranstva
1) Využívať verejné priestranstvo je povolené iba spôsobom a v rozsahu zodpovedajúcom jeho
určeniu.

2) Ten, komu bolo povolené užívať verejné priestranstvo osobitným spôsobom, je po skončení
akcie povinný bezodkladne uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu, najmä je povinný
vykonať jeho očistenie.
3) Nakladanie a skladanie vecí na verejnom priestranstve je dovolené len vtedy, keď ho
nemožno bez zvláštnych obtiaží vykonať mimo verejného priestranstva (vo dvore,
v nehnuteľnosti a podobne, pričom:
a) naloženie alebo zloženie veci musí byť vykonané čo najrýchlejšie, náklad bez prieťahov
z verejného priestranstva odstránený a verejné priestranstvo v prípade znečistenia bez odkladu
očistené
b) pri nakladaní a skladaní musí byť zaistená zjazdnosť a schodnosť verejného priestranstva
c) veci určené k naloženiu je možné na verejné priestranstvo okrem vozovky a zastávky
hromadnej dopravy pripraviť iba v určený a zjednaný deň odvozu
4) Majitelia prípadne užívatelia budov, ktorých priečelia sú nasmerované priamo na verejné
chodníky a komunikácie, sú v zimnom období povinní zabrániť tomu, aby sneh, ľad a cencúle
z čelnej strany ich striech ohrozovali bezpečnosť chodcov alebo účastníkov cestnej premávky.
§7
Zodpovednosť za zabezpečenie čistoty verejného priestranstva
1) Každý je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, ktoré spôsobil.
2) Za zabezpečenie čistoty verejného priestranstva, ako aj za jeho zjazdnosť a schopnosť
v zimnom období zodpovedá obec, alebo obcou poverený subjekt. Pokiaľ bolo obcou povolené
osobitné užívanie verejného priestranstva, zodpovedá za zabezpečenie čistoty jeho užívateľ.
§8
Zabezpečenie čistoty vonkajšieho vzhľadu obchodných a prevádzkových zariadení
1) Vlastníci alebo užívatelia obchodných a prevádzkových zariadení sú povinní zabezpečovať
čistotu výkladných skríň, vstupných dverí a prevádzkového označenia.
2) Uličné priečelia (fasády) domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných
nápisov a kresieb, za ich čistotu a vzhľad zodpovedá vlastník, resp. správca.
§9
Spoločné ustanovenia
1) Znečisťovanie verejného priestranstva skladovaním materiálu a odpadu bez povolenia sa
posudzuje ako používanie verejného priestranstva, za čo sa vyrubí poplatok v zmysle VZN
o miestnych daniach a poplatkoch. Povinnosť zaplatiť pokutu podľa tohto VZN nie je týmto
dotknutá.
2) Ak znečistenie neodstráni fyzická alebo právnická osoba, ktorá za znečistenie zodpovedá,
môže to podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia z poverenia obce vykonávať iná
organizácia na náklady zodpovednej právnickej alebo fyzickej osoby. Povinnosť zaplatiť
pokutu podľa VZN tým nie je dotknutá.

3) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa osobitných
predpisov.
4) Dodržiavanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia kontrolujú príslušné orgány:
- poverení zamestnanci obce
5) Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia:
a) právnickou osobou sa postihuje podľa platného zákona o obecnom zriadení, platného zákona
o odpadoch, platného zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
b) fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa platného zákona o priestupkoch, resp.
platného zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
§10
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Turňa nad Bodvou bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Turni nad Bodvou, dňa 22.12.2020, č.uzn.: 120/2020.
2) Týmto všeobecným záväzným nariadením sa ruší VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty
a ochrany zelene na území obce zo dňa 07.júna 1991.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce t.j. 06.01.2021.

V Turni nad Bodvou, dňa 22.12.2020

Mgr. Atila Oravecz, v.r.
starosta obce

