Obec Choča

Všeobecné záväzné nariadenie obce č 5/2011 o verejnom poriadku
v obci Choča

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení vyplýva, že obec je samostatný
samosprávny územný celok. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a
poskytuje pomoc orgánom obce. Obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce,
podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať
poriadok v obci. Napomáhať udržiavať poriadok je spoločnou záležitosťou obyvateľov
obce, jej návštevníkov a organizácií v nej pôsobiacich.
Obecné zastupiteľstvo v Choči vydáva podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o verejnom poriadku v obci
Choča v tomto znení:

§ 1 Verejné priestranstvo
Za verejné priestranstvo sa podľa všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky
miesta, ktoré slúžia verejnosti. Sú to najmä obecné komunikácie a priestor okolo
obecných komunikácií po hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných nehnuteľností,
priestor okolo potoka, potok, mosty, verejné priestranstvá, detské ihrisko(dvor MŠ),
športoviská(ihrisko a tenisový kurt).
a.) Občania obce Choča s obecnou samosprávou a organizáciami na jej území sa denne
starajú o životné prostredie, jeho udržiavanie a zveľaďovanie,ako odraz ich vyspelosti
a kladného vzťahu k svojej obci,
b.) občan nesmie znečistiť zeleň, vodu, vzduch svojím nedbalým konaním alebo
výrobnou činnosťou,
c.) občan môže vysádzať zeleň a kvety na svojom priestranstve a pred záhradkou,aby
pôsobili esteticky voči ostatnému okoliu,
d.) okolie poľných ciest a ostatných okrajových častí, poľnohospodárskych pozemkov
a záhrad a extravilánu obce upravujú a zbavujú buriny užívatelia.

Zakazuje sa:
e) poškodzovanie a ničenie verejných priestranstiev (zeleň),
f.) neoprávnené založenie skládky odpadov,
g.) zaberanie verejného priestranstva,
h.) akékoľvek neoprávnené svojvoľné parkovanie osobných a nákladných motorových
vozidiel, vrátane ich návesov a prívesov na verejných priestranstvách,
i.) znečisťovať verejné priestranstvá, zelené pásy a ich príslušenstvá a odhadzovať
nečistoty, sklo , papiere a iné odpadky na trávnik,
j.) poškodzovať, znečisťovať lavice na verejných priestranstvách,
k.) poškodzovať zariadenia na detskom ihrisku v areáli MŠ a na ihrisku,
l.) púšťať volne psov na verejné priestranstvá,
m.) na účelových miestach extravilánu zakazuje sa vyrubávať stromy bez vedomia
obecnej samosprávy.

§ 2 Čistota verejných priestranstiev
a.) vlastníci a užívatelia nehnuteľností domov a pozemkov a dočasných stavieb, ktoré
hraničia s verejným priestranstvom, sú povinní pravidelne udržiavať a čistiť toto
priestranstvo,
b.) čistenie miestnych komunikácií zabezpečuje obecný úrad,
c.) úpravu cintorína zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s občanmi.
Zakazuje sa:
d.)akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva,
e.)vynášať alebo vymetať smeti mimo smetné nádoby a vyhradené miesta,
f.)na cintoríne odhadzovať odpad (suché a umelé kvety, kahance)do jarku za plot.

§ 3 Používanie verejných priestranstiev pri stavebných úpravách
a.) Pri stavbách, prestavbách, nadstavbách alebo opravách a ostatnej stavebnej činnosti
dbať na to, aby materiál nebol skladovaný na uliciach a ostatných miestnych verejných
priestranstvách,
b.) v prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva je
potrebné požiadať o súhlas cestou obecného úradu starostku obce, ktorá určí
podmienky a spôsob využitia dočasného zabratia úpravy verejného priestranstva,

c.) stavebné úpravy meniace výrazne ráz obce je potrebné prevádzať len so súhlasom
obecného zastupiteľstva a starostky obce,
d.) v zmysle § 21 odst.3 Zákona č. 99/98 Zb. pri odvoze zeminy je potrebné kolesá
motorových vozidiel zakaždým očistiť od hliny – zeminy, aby neznečisťovali ulice.
Prípadnú znečistenú obecnú komunikáciu vozidlom je povinnosťou ihneď očistiť
od hliny – zeminy,aby neznečisťovali ulice .Prípadnú znečistenú obecnú komunikáciu
vozidlom je povinnosťou ihneď očistiť osobou, ktorá spôsobila jej znečistenie.
Zakazuje sa:
a.) akékoľvek rozkopávanie ulíc bez súhlasu obecnej samosprávy a starostky obce Choča.

§ 4 Domy, dvory a záhrady
a.) Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, nádvorí,
plotov, záhrad a udržiavať ich v poriadku a funkčné,
b.) stromy, súčasti stavieb a iné predmety, ktoré môžu vytvoriť prekážku do verejného
priestranstva musia byť upravené tak,aby neboli príčinou ujmy na majetku alebo
zdraví občanov,
c.) v prípade úrazu alebo iného ublíženia na zdraví zavineného nedodržaním vyššie
uvedených predpisov regresné náhrady hradí majiteľ alebo užívateľ domu.
Zakazuje sa:
d.) lepiť plagáty na steny,ploty, brány a autobusové čakárne. Plagáty možno lepiť len na
plochu, ktorá je v obci určená na tento účel. To platí aj na účely volebnej kampane.

§ 5 Obchody a výklady
a.) Obchodné a pohostinné miestnosti musia byť úhľadné a čisté,
b.) firemné a reklamné tabule musia byť čisté, udržiavané v takom stave, aby nápisy boli
čitateľné a nezhoršovali vzhľad budovy ulice,
c.) v prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť pred
vchodom umiestnený smetný kôš (viac košov) a upozornenie pre konzumentov, aby
obaly odhadzovali do koša. Koše musia byť pravidelne vyprázdňované,
d.) obchodné prevádzky sú povinné si zabezpečiť dostatok nádob na smeti a postarať sa
každý deň o čistotu obchodu a okolo odpadových nádob. Obec zabezpečuje pravidelný
odvoz odpadu,
e.) obchodné či štátne subjekty zodpovedajú za vkusnú estetickú úpravu celého pozemku
a budovy najmä zo strany od ulice.

§ 6 Domové odpady
a.) Smeti pochádzajúce z domácnosti , môžu byť skladované len v smetných nádobách,
b.) stavebný odpad z domov majiteľ odvezie na riadenú skládku na vlastné náklady po
dohovore so starostkou obce

§ 7 Požiarna ochrana
Občan je povinný riadiť sa Požiarnym poriadkom obce Choča.

§ 8 Verejné osvetlenie a ostatné verejné zariadenia.
a.) Verejné osvetlenie a miestny rozhlas obhospodaruje Obecný úrad v Choči. Občania
spolupracujú s obecným úradom a závady na osvetlení alebo miestnom rozhlase oznámia
na Obecnom úrade v Choči .
Zakazuje sa:
b.) Poškodzovať verejné osvetlenie.
c.) poškodzovať miestny rozhlas

§ 9 Užívanie vodohospodárskych zariadení
 Obecné užívanie povrchových vôd, ku ktorému netreba zvláštne zariadenie sa
môže užívať bez povolenia. Iné užívanie vôd si vyžaduje súhlas
vodohospodárskeho orgánu v zmysle zákona č. 138/76 Zb. o vodnom
hospodárstve.
Zakazuje sa.
a.) akýmkoľvek spôsobom znečisťovať vodný tok Čerešňového potoka a brehové porasty,
2.Zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu zabezpečuje ZsVS Nitra

Nie je dovolené:
a.) poškodzovať a manipulovať akýmkoľvek spôsobom zariadenia na verejnom
vodovode,
b.) odoberať vody z hydrantov na iné ako požiarne účely.
c.) zriaďovať domáci vodovod z verejného vodovodu bez povolenia.

§ 10 Nočný kľud
Nočný kľud sa stanovuje od 22.00 hod. - 5.00 hod.

§ 11 Chov domácich a úžitkových zvierat
Nariadenie sa vzťahuje na:
a.) úžitkové zvieratá (napr.ošípané)
b.) drobné zvieratá (napr.sliepky, husi)
c.) včely
d.) psy a mačky

§ 12 Povinnosti chovateľov zvierat
a.) Chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodársku budovu (maštaľ, chliev, kurín a
pod.) v dostačujúcej vzdialenosti od suseda a ulice vzhľadom na nadmerný hluk
a zápach,
b.) k zariadeniu (stavbe) nových objektov s betónovým základom na chov zvierat treba
stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby,
c.) k chovu psov – chovateľ psa staršieho ako 6 mesiacov je povinný ohlásiť obecnému
úradu a zaplatiť zaň poplatok. Chovateľ je povinný držať psa v čistote, pri vodení psa
na verejné priestranstvo majiteľ plne zodpovedá za škodu spôsobenú psom a má
povinnosť uhradiť ju,
d.)k chovu včiel – úle v záhradách pri rodinných domoch musia byť orientované tak , aby
neobťažovali susedov. Včelochov musí byť od susedných nehnuteľností vzdialený na
4 m a od verejných ciest 10 m. Majiteľ je ďalej povinný dodržať bezpečnostné zásady
a ustanovenia včelárov.

§ 13 Správanie občanov na verejných akciách
Správanie sa na športoviskách a kultúrnych podujatiach si zabezpečujú usporiadatelia.

§ 14 Povinnosti občanov dodržiavať toto všeobecne
záväzné nariadenie.
Povinnosťou každého občana je ustanovenia tohto nariadenia dodržiavať. V prípade, že
sa niekto previní proti zásadám nariadenia v obci, sú občana, poslanci, orgány
samosprávy povinní upozorniť ho na jeho nesprávne počínanie a ak by nebol schopný
urobiť nápravu, požiadať príslušné orgány.

§ 15 Postihy
 Porušovanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov.

§ 16 Platnosť všeobecne záväzného nariadenia.
 Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012
 Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa
15.12.2011, uznesením číslo 7/2011

Alena Záhoreczová
starostka obce
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Zvesené: ….............................

