OBEC JACOVCE
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2021
o verejnom poriadku a životnom prostredí Obce Jacovce
Obecné zastupiteľstvo obce Jacovce, na základe správnej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 zákona o
obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a zákona č.
50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), vydáva toto
Všeobecné záväzné nariadenie obce Jacovce o verejnom poriadku a životnom prostredí obce Jacovce
(ďalej len „nariadenie“)
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Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje povinnosti obyvateľov, návštevníkov, fyzických a právnických osôb,
vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, verejných priestranstiev a iných objektov na
území obce Jacovce, s cieľom zlepšovať a rozvíjať zdravé životné prostredie, zabrániť jeho
znečisťovaniu a zlepšovať estetický vzhľad obce Jacovce. Ustanovenia tohto nariadenia sú
záväzné pre všetkých obyvateľov obce, ako aj pre iné osoby zdržiavajúce sa na území obce
Jacovce.

Článok 1
Základné pojmy
1. Verejné priestranstvo – všetky miesta v obci Jacovce, ktoré slúžia na verejné užívanie, sú
bežne voľne prístupné. Ide najmä o miestne komunikácie, chodníky, pešie mostíky,
odvodňovacie rigoly, porasty pozdĺž komunikácií, spevnené plochy, obecná zeleň, detské
a športové ihriská, parky, autobusové zástavky, námestie, cintorín, okolie kostola, vodné
toky, kultúrne a pamiatkové zariadenia, parcely vo vlastníctve obce Jacovce.
2. Zariadenie verejného priestranstva – predmety trvale alebo dočasne umiestnené na
verejnom priestranstve (napr. komponenty na ihriskách, odpadové koše, stĺpy verejného
osvetlenia, zábradlia, lavičky, obecné kvetináče, prvky architektúry, informačné tabule,
oplotenia a pod.)
3. Verejná zeleň – trávnaté plochy, okrasné dreviny, kvety, stromy, kríky, iné porasty
nachádzajúce sa na bežne voľne prístupných miestach v obci Jacovce.
4. Nehnuteľnosť – akákoľvek stavba alebo pozemok na území obce Jacovce.
5. Znečisťovať, poškodzovať – manipulovanie akýmkoľvek poškodzujúcim alebo znečisťujúcim
spôsobom, napr. sprejovanie, podpaľovanie, rozbíjanie zariadení, pozmeňovanie nápisov,
premiestňovanie, znečisťovanie bahnom, splaškami, chemikáliami a pod.
Článok 2
Čistota a poriadok na verejných priestranstvách
V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia sa v obci
zakazuje:
a) narúšať nočný pokoj v obci

b) odhadzovať, vysýpať akýkoľvek odpad (napr. smeti, papier, obaly všetkého druhu, ohorky
z cigariet, zvyšky ovocia a zeleniny a pod.) mimo nádob na to určených, zakladať skládky,

c) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, napr. údržba automobilu umývaním
čistiacimi prostriedkami, vylievanie nečistôt, iných tekutín, príp. chemikálií na verejné
priestranstvo alebo zariadenie, vypúšťať splaškové vody,

d) znečisťovať chodníky a verejné priestranstvá pred rodinnými domami, bytovými domami
a prevádzkami,

e) zakladať oheň za účelom vypaľovania trávy, porastov, bylín, kríkov a stromov, spaľovať zvyšky
rastlín, lístie, spaľovať akýkoľvek odpad,

f)

znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia výkalmi zvierat, majitelia zvierat sú povinní
bezodkladne odstrániť exkrementy zvierat z verejného priestranstva,

g) znečisťovať cesty motorovými a nemotorovými vozidlami, ktoré buď samé alebo svojim
nákladom znečisťujú verejné priestranstvo (napr. zvoz slamy, siláže, pneumatiky vozidiel
znečistené blatom a pod.),

h) znečisťovať verejné priestranstvo pohonnými látkami, motorovými olejmi a inými náplňami
motorových vozidiel,

i)

vykonávať činnosť, pri ktorej vzniká pachová látka, príp. škodlivý plyn,

j)

umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty a oznámenia na iných miestach ako na to určených,
zvlášť platí zákaz na autobusových zastávkach,

k) umiestňovať a skladovať palivové drevo, stavebné zariadenia, stavebný materiál, zeminu,
hnoj, palivá, vraky automobilov a pod. na verejné priestranstvo bez povolenia obce,

l)

kresliť a písať na plochy, objekty a iné hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré nie sú na tento účel
vyhradené (napr. sprejové nápisy a pod.),

m) znečisťovať verejné priestranstvo vykonaním osobnej potreby, zvratkami, pľuvaním,

n) premiestňovať zariadenie verejného priestranstva,

o) používať zábavnú pyrotechniku (okrem obdobia od 31.12 do 1.1 a na podujatiach, na ktoré
dá obec Jacovce súhlas),

p) parkovať motorovým vozidlom na miestach, ktoré nie sú na tento účel vyhradené (napr. na
obecnej zeleni, miestnych komunikáciách, chodníkoch a pod.) spôsobom, ktorý znemožňuje
chodcom plynulý pohyb. V zastavanom území obce je zakázané státie vozidiel, ktoré
znemožňujú čistenie verejných priestranstiev, odvoz odpadu a pod. Povinnosťou majiteľov
vozidiel je zachovať na komunikácií voľný prechod v šírkovom profile minimálne 3 metre
(najmä komunikácie a chodníky pred rodinnými domami a pod.) na nevyhnutný čas, nie na
stále parkovanie vozidla, bez zjavného dôvodu,

q) na verejnom priestranstve je zakázané ponechať vozidlo vyradené z prevádzky, náklady na
odstránenie bude znášať majiteľ vozidla,

r) poškodzovať verejnú zeleň, informačné panely a verejné osvetlenie,

s) svojvoľná výsadba akejkoľvek flóry bez predchádzajúcej konzultácie s obecným úradom,
alebo umiesťovanie spevnených plôch, dlažobných kociek, zatrávňovacích dielcov, okrasných
kameňov, tyčí, kvetináčov, oplotenia a iných prekážok do zelených pásov obce Jacovce pozdĺž
komunikácií a chodníkov.

t) vykonávať akékoľvek činy vandalizmu namierené proti majetku obce a majetku občanov,

u) znečisťovať a poškodzovať verejné priestranstvo aj inými spôsobmi ako uvedenými v bodoch
a) až s).
Náklady vynaložené na odstránenie škôd spôsobených porušením týchto zákazov uhradí ten, kto ich
zavinil.
V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia sa v obci
Jacovce zavádzajú nasledovné povinnosti a pravidlá:

v) údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ich pravidelné čistenie,
zjazdnosť zabezpečuje obec, zimná údržba sa vykonáva podľa potreby posypaním vozovky
a odhŕňaním snehu,
w) ukladať smetné nádoby a vrecia s odpadom pred svoje nehnuteľnosti a prevádzky len pred
avízovaným odvozom odpadu, najdlhšie však 1 deň pred odvozom,
x) vlastník nehnuteľnosti je povinný ju udržiavať tak, aby neopadávala omietka, nebolo
zdemolované oplotenie, neboli deravé odkvapové žľaby, aby nečistoty (smeti, blato, prach
a pod.) nevnikli vetrom, dažďom na susednú nehnuteľnosť, ak prečnievajú konáre stromov ostrihať alebo opíliť, aby nebola ohrozená bezpečnosť (napr. dotykom k vzdušnému vedeniu
inžinierskych sietí), osôb a čistota susednej nehnuteľnosti, rovnako tak je povinný
odstraňovať burinu a trávy a zamedziť jej šíreniu na susediace nehnuteľnosti,
y) vlastník nehnuteľnosti môže uskutočňovať chov hospodárskych a domácich zvierat tak, aby
nedochádzalo k zhoršenej kvalite životného prostredia a obťažovaniu iných obyvateľov obce,
napr. zápachom alebo hlukom.

Článok 3
Čistota vodných tokov a pôdy
1. Na území vodného toku Chotina ako i v ďalších zvodoch vody a ich okolia, sa zakazuje
ukladanie odpadov, rôznych materiálov ako i vypúšťanie bezpečnostne závadných látok
(žumpy, ropné látky, oleje, hnojivá, chemické látky a pod.).
2. Je zakázané vypúšťanie obsahu žumpy, ropných látok, chemických látok (okrem hnojív
určených na zveľaďovanie flóry v pomernom množstve) na verejné priestranstvo, do záhrad,
rigolov a na vlastné alebo cudzie pozemky.
Článok 4
Skladanie, nakladanie a stavebné práce
1. Skladať a nakladať materiál a výrobky na verejnom priestranstve (aj pred rodinnými domami
v jednotlivých uliciach obce Jacovce) sa dovoľuje len vtedy, ak sa to nedá urobiť bez
zvláštnych ťažkostí na inom mieste a čo najkratšiu dobu. Po manipulácii je prepravca alebo
príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť, odpratať dovezený materiál alebo tovar,
resp. dať priestranstvo do pôvodného stavu.
2. Odvoz starých nepotrebných vecí, materiálu z búrania, odpadu zo stavebných úprav a opráv
zabezpečuje vlastník stavby objektu v čo najkratšom čase tak, aby nedošlo k znečisteniu
príslušnej časti obce, na vlastné náklady, obmedzené množstvo je povolené odviezť na
zberný dvor obce.
3. Materiál a výrobky je možné skladovať na povolenom mieste v nevyhnutnej miere tak, aby
neohrozoval bezpečnosť chodcov, cyklistov a motoristov.
4. Skladovanie stavebných materiálov na verejnom priestranstve povolí starosta obce na
písomné požiadanie občana na nevyhnutne potrebný čas. Na stanovenú dobu bude vyrubený

poplatok v zmysle VZN obce o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území
obce Jacovce.
5. Akékoľvek stavby, napr. prestavby, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy, drobné stavby,
oplotenia, žumpy, studne, nesmú byť uskutočňované bez predchádzajúceho povolenia, resp.
ohlásenia v zmysle stavebného zákona, na Obecnom úrade v Jacovciach.
Článok 5
Kontrola a sankcie
1. Porušenie tohto VZN je spáchanie priestupku. Tým sa rozumie zavinené konanie, ktoré
porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva: starosta obce, predseda komisie alebo členovia
komisie životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.
Kontrola je vykonávaná svojvoľne náhodne, alebo na ústne, či písomne ohlásený podnet
porušovania tohto VZN. V prípade zistenia porušení podľa tohto VZN, bude vyhotovený
stručný zápis a fotodokumentácia. Zápis bude podpísaný kontrolórmi, ktorí sa podnetom
zaoberali a osobou (resp. osobami), ktorá sa priepustku dopustila.
3. Pokutu môže ukladať starosta obce v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Článok 6
Zrušovacie ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN obce Jacovce č. 7/2016 o verejnom poriadku
a životnom prostredí, schválené Obecným zastupiteľstvom v Jacovciach.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
17.06.2021.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom po schválení Obecného zastupiteľstva a od vyvesenia
na Úradnej tabuli a webovej stránke obce Jacovce.

................................
Jaroslav Božik
starosta obce

