Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonov nad Turňou č.10/2012
o verejnom poriadku na území obce Jablonov nad Turňou.
Obec Jablonov nad Turňou na základe ust. § 6 v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. f) a n) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Jablonov nad Turňou č. 10/2012 o verejnom poriadku na území obce Jablonov nad
Turňou ( ďalej len „nariadenie“).
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Dodržiavanie verejného poriadku a všeobecnej čistoty v obci je jedným zo základných
predpokladov kvality susedského a občianskeho spolunažívania, ochrany a zveľaďovania životného
prostredia. Má byť spoločnou záležitosťou všetkých obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a
fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo užívateľov
nehnuteľností a iných objektov na území obce.
2. Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku a vytvoriť
podmienky pre zabezpečenie ochrany života, zdravia fyzických osôb a majetku na území obce, ako i s
cieľom zlepšovať životné podmienky obyvateľov, ochraňovať a rozvíjať zdravé životné prostredie,
zabrániť jeho znečisťovaniu a zlepšovať estetický vzhľad obce. 3. Toto nariadenie je záväzné pre
obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na
území obce a pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných objektov na území obce (ďalej len
„občan“ ) .
Článok II.
Základné pojmy
1. Verejným poriadkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie súhrn pravidiel správania, obsiahnuté
v právnych normách, ako aj pravidlá správania, ktoré nie sú právne vyjadrené, ale podľa všeobecného
názoru a presvedčenia sú nevyhnutnou podmienkou pokojného a usporiadaného spoločenského
spolunažívania a je vo verejnom záujme ich dodržiavanie. Ide najmä, nie však výlučne o súhrn
podmienok a povinností upravujúcich udržiavanie verejnej čistoty, verejného poriadku na verejných
priestranstvách, dodržiavanie podmienok nočného pokoja, osobitné užívanie verejných
priestranstiev, skladanie a nakladanie tovarov a materiálov na verejnom priestranstve, čistenie
chodníkov, ochrana verejnej zelene, životného prostredia, dopravný režim, používanie predmetov
zábavnej pyrotechniky, umiestňovania plagátov a reklamných zariadení, ochrana vodných tokov,
nádrží a verejnej kanalizácie.
2. Za verejné priestranstvo sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné
užívanie a sú verejne prístupné. Sú to najmä všeobecne prístupné cesty a miestne komunikácie
(včítane mostov, odvodňovacích priekop, parkovacích plôch, a pod.), kultúrny dom a jeho okolie,
chodníky, verejné priechody, parky, zelené plochy, ihriská, areál školy, areál futbalového ihriska,
okolie kostola, fary, cintorína a pod. Verejné priestranstvá sú tiež bežne užívané zariadenia obce, ako
napr. dopravné prostriedky, ďalej tiež miesta športových podujatí, miesta kultúrnych podujatí,
priestory obchodných prevádzok a pod. V pochybnostiach o verejnom priestranstve je Obec Jablonov
nad Turňou oprávnená rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo.
3. Chodníkom sa pre účely tohto nariadenia považuje pešia komunikácia, ktorá je súčasťou cestnej
komunikácie a je priľahlá k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou

alebo miestnou komunikáciou. Chodník hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou vtedy, ak má s
touto cestou alebo miestnou komunikáciou spoločnú hranicu.
4. Čas nočného pokoja na území obce je stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa.
Článok III.
Udržiavanie verejného poriadku
§1
Udržiavanie verejného poriadku na verejných priestranstvách.
1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov s cieľom zlepšiť vzhľad a životné
prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a/ odhadzovať smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly, zvyšky jedál, ovocia a iné odpadky, mimo nádob
na to určených, znečisťovať okolie vyberaním odpadu zo smetných nádob,
b/ vyhadzovať, vymetať a inak vynášať smeti z domov, obchodov, prevádzkových miestností a bytov
na verejné priestranstvá. Smeti pochádzajúce z domácnosti, môžu byť skladované len v smetných
nádobách, u smetí a odpadu väčších rozmerov zo záhrad, dvorov a domov, majiteľ zabezpečí odvoz
na riadenú skládku na vlastné náklady.
c/ zhromažďovať sa skupinám občanov a požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky
na verejných priestranstvách, najmä na chodníkoch, v parkoch a v blízkosti obecných zariadení,
školských, športových, kultúrnych. zariadení, v blízkosti kostola a ostaných cirkevných zariadení,
d/ predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar mimo priestranstiev určených
obcou na tento účel,
e/ znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stánkového predaja,
f/ parkovať s motorovými vozidlami pred kontajnermi a zbernými nádobami na smeti,
g/ čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, alebo inak znečisťovať priestranstvo
splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami, s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel,
reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísiel motorových vozidiel,
h/ poškodzovať a znečisťovať verejné priestranstvá, ako sú chodníky, cesty, steny budov, oplotenie,
verejno-prospešné zariadenia a objekty (autobusové zastávky, dopravné zariadenia, telefónne
stanice, osvetľovacie telesá, verejné osvetlenie a pod.) a zariadenia slúžiace na relaxáciu, oddych a
pod. Tiež sa zakazuje úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať
alebo premiestňovať dopravné značky, turistické značky alebo iné orientačné a informačné
zariadenia, osadené v zastavanom území obce.
i/ znečisťovať verejné priestranstvá, steny budov, oplotenie, verejnoprospešné zariadenia a objekty
(autobusové zastávky, dopravné zariadenia, telefónne stanice, dopravné prostriedky a pod.)
sprejovaním,
j/ vedome a úmyselne poškodzovať prvky drobnej záhradnej architektúry (lavičky, preliezačky,
pieskoviská, hojdačky, šmýkačky, a pod.), osadené na verejných priestranstvách,

k/ akokoľvek poškodzovať, znehodnocovať a ničiť verejné objekty a zariadenia, pamiatkové objekty a
zariadenia, sochy, pamätníky, hroby a pod.
l/ spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a domový odpad na zemi alebo v zberných nádobách, svojvoľne
zakladať skládky smetí a odpadu mimo miest na to vymedzených,
m/ jazdiť na skateboarde a kolieskových korčuliach v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu
zdravia občanov, poškodeniu majetku, resp. narušiť občianske spolunažívanie,
n/ porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa a zásady občianskeho spolunažívania
najmä znečisťovaním verejného priestranstva vykonávaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním,
obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a
miestach verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie,
o/ skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škváru bez
povolenia príslušných orgánov,
p/ skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné, a iné nebezpečné látky,
r/ vylievať tekutiny, vyklepávať prach a vyhadzovať odpadky z okien a balkónov a iným spôsobom
znečisťovať verejné priestranstvo,
s) obťažovať susedov hlukom, prachom, dymom, páchnucimi plynmi, parami a tekutým odpadom,
svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky prípustnú, alebo nechať chované a držané
zvieratá vnikať na verejné priestranstvá bez dozoru a kontroly ako aj na cudzie pozemky bez súhlasu
dotknutej osoby. Chovateľ psa je povinný držať psa v čistote, pri vodení psa na verejné priestranstvo
ho vodiť na vôcke, dbať aby neznečisťoval okolie a nepoškodzoval trávniky a záhony, odstrániť po
ňom nečistotu, dostaviť sa so psom k povinnému ochrannému očkovaniu, psa ktorý poranil občana,
dať ihneď prehliadnuť veterinárovi. Majiteľ je plne zodpovedný za škodu spôsobenú psom a má
povinnosť uhradiť ju,
t/ znečisťovať verejné priestranstvo vymetaním smetí alebo iných odpadov z domov, bytov,
obchodných a reštauračných prevádzok, prevádzok stolového alebo stánkového predaja,
prevádzkových miestností a iných objektov a ukladať ich mimo zberných nádob,
v) neoprávnené svojvoľné parkovanie osobných a nákladných motorových vozidiel, vrátane ich
návesov a prívesov na verejných priestranstvách, priestranstvách v zmiešanom vlastníctve obce a
vlastníkov domov, mimo nutnej doby naloženia a vyloženia nákladu, nastupovania a vystupovania
občanov z auta a doby počas návštevy príbuzných, známych a návštevy kostola, športových a
spoločenských podujatí,
u) vstupovať pešo ako i akýmikoľvek dopravnými prostriedkami do areálu futbalového ihriska mimo
vyhradené a úradne riadené športové podujatia.
z) vjazd akýmikoľvek dopravnými prostriedkami do areálu školy a školského dvora bez schválenia
kompetentného orgánu.
§2
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja
1.Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom
(spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, hlučným prejavom a pod.).
2.Tento zákaz sa nevzťahuje :

a/ na podujatia organizované obcou,
b/ pri výročných, slávnostných akciách usporiadaných Obcou Jablonov nad Turňou za podmienok
zabezpečenia verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených strán,
c/ v prípadoch určeného plánu činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to najmä úpravy
komunikácií, čistenia, umývania, zimnej údržby komunikácií, odstraňovania havárií inžinierskych sietí,
živelných udalostí a pod.
§3
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1. Používať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený možno len po vydaní súhlasu
povoľovacieho orgánu na osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie vozidla, prívesu, návesu na
obcou určenom mieste po dobu najmenej troch mesiacov.
3. Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 3 bodu 2. tohto
nariadenia je povinný:
a/ verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,
b/ zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c/ zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho prípadné znečistenie ihneď odstrániť,
d/ zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam podzemných inžinierskych sietí (dažďové
vpuste, kanalizačné šachty, uzávery vody, plynu a pod.),
e/ vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva,
f/ užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
g/ ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné priestranstvo na svoje
náklady do pôvodného stavu.
4. Stavebné a sypké materiály na verejných priestranstvách je zakázané skladovať . Môže sa
prechodne skladovať po dobu 24 hodín.
5. Zvyšky stavebného materiálu musí firma alebo fyzická osoba vykonávajúca stavebné práce v
blízkosti verejného priestranstva alebo priamo na ňom umiestniť tak, aby neprekážali a musí
zabezpečiť aj ich odvoz na riadenú skládku do 24 hodín (okrem prípadov, kde ide o uzatvorené
stavenisko na základe rozhodnutia obce o zaujatí verejného priestranstva). Táto firma a vlastník
stavby sú povinní po skončení stavebných prác odstrániť všetky stavebné hmoty, náradie a pod.,
verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.
6. Pri opravách striech, výmene krytiny, odkvapových žľabov, pri opravách komínov, odstraňovaní
cencúľov, musí firma vykonávajúca práce, alebo vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sú vykonávané tieto
opravy vykonať bezpečnostné opatrenia postavením výstražných značiek a zábran na dobu
nevyhnutnú na vykonanie týchto opráv. Demontovaný materiál v rámci týchto opráv sa nesmie

zhadzovať priamo na verejné priestranstvo, mimo prípadov ak je toto priestranstvo vopred
pripravené.
7. Vlastníci a užívatelia predajných stánkov sú povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v priestore
najmenej 3 metrov okolo nich, resp. po susedný predajný stánok a to predovšetkým po ukončení
predaja. Obec zabezpečí na verejných priestranstvách, určených na takýto predaj dostatočný počet
smetných nádob a ich pravidelné vyprázdňovanie.
§4
Čistenie chodníkov a opatrenia na zábranu padania snehu a ľadu zo striech
1. Na území obce je povinný čistiť chodníky, ako aj schody po celej šírke chodníka vlastník (správca
alebo užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti na vlastné náklady. Čistenie chodníkov v šírke 3 metrov pred
obchodmi alebo prevádzkami sú povinné zabezpečiť fyzické alebo právnické osoby, ktoré ich vlastnia,
prevádzkujú alebo užívajú.
2. Čistením sa rozumie povinnosť kropiť, zametať, odstraňovať burinu, odpadky a iné nečistoty.
Čistením je tiež odstraňovanie snehu a ľadu, posýpanie chodníkov inertným materiálom, aby tento
mohol v plnej miere slúžiť svojmu účelu.
3. Vlastník, správca, alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti môže povinnosť čistiť chodník zveriť
inej osobe, alebo firme. Pokiaľ za čistenie nezodpovedá správca, alebo majiteľ, je tento
povinný vyvesiť na nehnuteľnosti oznámenie s uvedením mena a adresy osoby, alebo firmy
zodpovednej za čistenie chodníka.
4. Ak je komunikácia upravená v celej šírke ako chodník, vlastník, správca, alebo užívateľ priľahlej
nehnuteľnosti je povinný čistiť ju do polovice šírky komunikácie.
5. Ak vzniknú pochybnosti, alebo spor o povinnosti čistiť miesto, rozhodne o povinnosti čistiť
obec.
6. Vlastník, (správca alebo užívateľ) nehnuteľnosti je povinný vykonať čistenie chodníka najneskoršie
do 07.00 hod. tak, aby chodci a obyvatelia domov boli čo najmenej obťažovaní. Chodník treba čistiť i
cez deň, keď vznikne akútna potreba jeho očistenia. V zimnom období musí byť vždy odprataný sneh
a námraza musí byť včas odstránená.
7. Sneh a ľad z chodníka treba odpratať tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez komunikáciu,
vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení alebo plochy využívané na manipuláciu s materiálom
alebo tovarom.
8. Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape cencúle, vlastník alebo správca alebo užívateľ takejto
nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozili život alebo
zdravie ľudí.
9. Je zakázané počas celého roka a predovšetkým však v zimných mesiacoch vypúšťať vodu z
priľahlých nehnuteľností na chodníky a miestne komunikácie a ohrozovať takto zdravie a bezpečnosť
občanov obce. Voda v akejkoľvek forme na komunikácii alebo chodníku predstavuje vážne ohrozenie
na živote a zdraví ľudí.

§5
Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií v zimnom období
1. Zimnú údržbu verejných priestranstiev - zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť parkovacích
plôch - zabezpečuje obec zametaním a odstraňovaním snehu (pluhovaním, frézovaním,
mechanickými nástrojmi a odvozom snehu z okraja komunikácií), ako aj posýpaním chemickými,
alebo inertnými materiálmi na odstraňovanie, alebo zmierňovanie vplyvu poľadovice, prípadne
šmykľavosti snehovej vrstvy.
2. Sneh je odstraňovaný z miestnych komunikácií a tieto sú posýpané v časových limitoch a v poradí v
zmysle schváleného Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií Obce Jablonov nad
Turňou .
3. V prípade snehovej, alebo inej kalamity je povinná fyzická, alebo právnická osoba uposlúchnuť
výzvu Obce Jablonov nad Turňou s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle platných
právnych noriem.
§6
Podmienky pre jazdu dopravných prostriedkov.
1. Zakazuje sa jazdiť s dopravnými prostriedkami, ktoré samé alebo svojím nákladom znečisťujú
verejné priestranstvo. Dopravné prostriedky musia byť zbavené nečistôt pred ich vjazdom na verejné
priestranstvo, najmä vozidlá vychádzajúce zo stavenísk, súkromných pozemkov a terénnych ciest.
Vlastníci, prevádzkovatelia vozidiel stojacich na komunikáciách a ich súčastiach sú povinní umožniť
čistenie a odvoz odpadkov.
2. Ten, kto dopravným prostriedkom znečistí verejné priestranstvo (majiteľ, resp. prevádzkovateľ), je
povinný ho bezodkladne, bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť očistenie na vlastné náklady.
3. Dopravný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním alebo
odkvapkávaním neznečisťoval vozovku a ovzdušie. Prikryté plachtou musia byť sypké hmoty, kovové
triesky, seno, slama, piliny a podobné materiály. Materiály, ktoré spôsobujú zápach, sa môžu
prepravovať len v uzavretých nádobách, v krytých vozidlách, alebo na vozidlách, ktoré sú zakryté
iným spôsobom.
4. Ak vodič zistí poruchu na vozidle, alebo na náklade, ktorá by mohla znečisti verejné priestranstvo,
je povinný ju bezodkladne, bez prieťahov odstrániť. Ak to nemôže vykonať, môže v jazde pokračovať
len na miesto, kde môže poruchu odstrániť. Je povinný vykonať také opatrenia, aby znečisťovanie
verejného priestranstva bolo obmedzené na najmenšiu možnú mieru.
5. Zakazuje sa po vlastnej osi premiestňovať vozidlá s kovovými pásmi a ťažké mechanizačné
prostriedky po verejnom priestranstve s výnimkou, ak to umožňujú dopravné predpisy.
6. Zakazuje sa akýmkoľvek dopravným prostriedkom vchádzať na chodník, zastavovať a parkovať na
chodníku resp. iným spôsobom obťažovať a obmedzovať chodcov.
§7
Skladanie a nakladanie tovarov a materiálov na verejnom priestranstve
1. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak to nie je
možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Nakladanie a skladanie tovarov, materiálov, výrobkov a
obalov sa musí vykonávať bezodkladne a bez zbytočných prieťahov. Predmety určené k naloženiu

môžu byť na verejnom priestranstve pripravené len bezprostredne pred odvozom a nesmú ohrozovať
čistotu a bezpečnosť. Skladanie a nakladanie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu. Pôvodca
prípadného znečistenia, resp. poškodenia (odosielateľ, dopravca, alebo príjemca nákladu) po
naložení a zložení nákladu je povinný verejné priestranstvo ihneď očistiť max. do 24 hodín.
2. Materiál skladovať na obcou povolenom mieste v nevyhnutnej miere tak, aby nebol roznášaný
vetrom, splavovaný dažďom, aby neohrozoval bezpečnosť chodcov, dopravu, majetok a životné
prostredie. Pri manipulácii s materiálom a výrobkami je zakázané ukladanie materiálov, uhlia,
stavebných výrobkov a pod. na hydrantoch, na uzáveroch vody a plynu, na zeleni, na kanalizačných
poklopoch a, pred rozvádzačmi el. prúdu.
3. Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na verejných
priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, pri kontajneroch a na verejnej zeleni je zakázané, okrem
dní organizovaného zberu. Odvoz nadrozmerných odpadov, sutín z búracích prác, odpadov po
stavebných úpravách a iných odpadov zabezpečuje organizácia alebo občan vykonávajúci činnosť
súvisiacu s ich hromadením, ktorý je zodpovedný za ich zneškodnenie.
4. Zakazuje sa umiestňovať na verejnom priestranstve rôzne predmety ako rezervovanie miesta pre
skladanie a nakladanie tovaru, výnimku tvoria dopravné značenia, ktoré určí príslušný orgán
Policajného zboru SR podľa osobitných predpisov.
§8
Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky
1. Na území obce je zakázané počas celého dňa používať výbušniny, pyrotechnické predmety a
zábavnú pyrotechniku okrem 31. decembra a 1.januára kalendárneho roka a akcií podliehajúcich
oznamovacej povinnosti uvedené v ods. 2.
2. Ohňostroj a prípadné podobné akcie so zábavnou pyrotechnikou možno uskutočniť len po
predchádzajúcom oznámení obci, a to v termíne najneskôr 10 dní pred termínom ich uskutočnenia.
Súčasťou oznámenia je stručný opis okolia doložený situačným náčrtkom s vyznačením objektov a
zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych
opatrení.
3. Zákaz sa nevzťahuje na zábavné, športové a iné podujatia so súhlasom obce, za predpokladu, že
organizátor zodpovedá za bezpečnosť účastníkov podujatia.
4. Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti kostola,
detského a školského zariadenia, ostatných obecných budov a iných miestach, kde by mohlo
dôjsť k narušeniu občianskeho spolunažívania.
5. Na verejných priestranstvách je zakázané voľne predávať zábavnú pyrotechniku, iný podobný
materiál bez príslušného oprávnenia, resp. potvrdení o skúške. Predávajúci je pri predaji povinný
dodržiavať ustanovenia iných právnych noriem súvisiacich s pyrotechnickými výrobkami.
§9
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení
1. Je zakázané vylepovať plagáty, reklamné pútače a skrinky mimo stanovených plôch.

2. Vylepovať plagáty možno len na miestach k tomu určených, t.j. vylepených plochách na to
určených alebo vo vnútri výkladových vitrín so súhlasom vlastníka, nájomcu zariadenia.
3. Vylepovať plagáty na iných miestach viditeľných z verejných priestranstiev možno len so súhlasom
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý po strate aktuálnosti plagátu je zodpovedný za jeho odstránenie.
4. Škodu spôsobenú znečistením od vylepených plagátov je povinná uviesť do pôvodného stavu
fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju zavinila. Ak sa tak nestane ani po upozornení, urobí tak
poverená fyzická alebo právnická osoba na základe rozhodnutia orgánu obce na náklady pôvodcu
spôsobenej škody.
§ 10
Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží
1. Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov, nádrží a odvodňovacích priekop akékoľvek
predmety, ktoré by mohli spôsobiť ich znečistenie. Tiež sa zakazuje ukladať veci na brehoch vodných
tokov, nádrží, odvodňovacích priekop a na miestach, z ktorých by mohli byť do nich splavené alebo
spôsobiť ich znečistenie.
2. Zakazuje sa do vodných tokov, nádrží, kanalizácie a v ich blízkosti vypúšťať alebo vylievať škodlivé
tekutiny (zvyšky olejov, pohonných látok, žieravín a pod.), schopných ohroziť užívateľov vody a stav
vodnej fauny a flóry.
3. Zakazuje sa vykonávať údržbu dopravných prostriedkov a iných strojov a strojných zariadení a
umývať ich na verejných priestranstvách , miestnych komunikáciách , brehoch tokov a nádrží a v ich
blízkosti, okrem údržby správcov vodných tokov.
4. Zakazuje sa poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov a nádrží, alebo odstraňovať
a poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy.
5. Zakazuje sa odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení a počas letných
mesiacov (jún, júl a august) pre jej odber pre účely umývania dopravných prostriedkov, pre
napúšťanie bazénov, polievanie trávnikov.
§ 11
Udržiavanie čistoty kanalizácie
1. Zakazuje sa vhadzovať do kanalizácie akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť jej upchanie
alebo znefunkčnenie technologického zariadenia kanalizácie. Zakazuje sa ukladať veci na miestach, z
ktorých by mohli byť splavené do kanalizácie alebo spôsobiť jej upchanie alebo prípadné
znefunkčnenie.
2. Zakazuje sa do splaškovej kanalizácie obce vypúšťanie dažďových vôd, vypúšťať alebo vylievať
škodlivé tekutiny, domové fekálie a iné tekuté odpady3. Zakazuje sa akékoľvek upravovanie
kanalizácie, zasypávanie, vkladanie vlastného potrubia a iné zásahy, bez predchádzajúceho súhlasu
kompetentného orgánu.
Článok IV.
Kontrola a sankcie

l. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení starosta obce, poverení
zamestnanci Obecného úradu v Jablonove nad Turňou , poslanci obecného zastupiteľstva .
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa považuje za priestupok v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení zmien a doplnkov
3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zák. č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového, alebo priestupkového
konania.
4. Pokutu fyzickým osobám v rámci blokového konania až do výšky 33,19- Eur môže ukladať starosta
obce a poverení zamestnanci Obecného úradu v Jablonove nad Turňou .
5. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickým osobám a
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky 6638,78- Eur v zmysle § 13, ods. 8 zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Článok V.
Spoločné ustanovenia.
1. Pravidlá určujúce verejný poriadok v obytných domoch stanovuje Domový poriadok vypracovaný
správcom alebo vlastníkom obytného domu.
2. Za stav a úpravu obchodných výkladov zodpovedajú vlastníci alebo užívatelia prevádzok.
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov a
platných všeobecne záväzných nariadení obce.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia.
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Jablonove nad Turňou č.
10/2012 dňa 12.12.2011 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonov nad Turňou č.10/2012 o verejnom poriadku na
území obce Jablonov nad Turňou bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Jablonove
nad Turňou č. 10/2012 dňa 12.12.2011 a nadobudlo účinnosť 15-tym dňom od schválenia.

Pavel HRIC
starosta obce

