OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V O S T R O V A N O C H
v y d á v a, v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4, písm. g/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, toto

všeobecne záväzné nariadenie

o verejnom poriadku a vytváraní
zdravého životného prostredia
na území obce Ostrovany
č. 13/1997
Zdravé životné prostredie a udržiavanie verejného poriadku v našej obci je spoločnou
záležitosťou všetkých občanov i návštevníkov obce ako aj ostatných právnických a fyzických osôb
pôsobiacich na jej území. Ich povinnosťou je dbať na ochranu, zveľaďovanie a rozvoj
príjemného životného prostredia ako aj verejného poriadku v prospech celej obce.
§1
Rozsah pôsobnosti
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce sa vzťahuje:
a/ na celé územie obce Ostrovany,
b/ na všetky fyzické osoby bývajúce v obci a právnické osoby, ktoré majú v obci sídlo,
c/ všetky právnické a fyzické osoby zdržujúce sa v obci alebo obcou prechádzajúce, bez ohľadu
na ich štátnu príslušnosť, sídlo organizácie a miesto trvalého bydliska.
§2
Verejné priestranstvo
Verejným priestranstvom sú podľa tohto nariadenia všetky miesta v obci, ktoré slúžia verejnosti.
Sú to predovšetkým:
a/ miestne komunikácie,
b/ chodníky,
c/ priestor okolo miestnych komunikácii a chodníkov po hranicu vlastníckeho pozemku a
ostatných nehnuteľností, ktoré nie sú vo vlastníctve obce,
d/ športoviská a iné plochy obecného charakteru.
V pochybnostiach je obec oprávnená rozhodnúť, či v spornom prípade ide o verejné priestranstvo.
§3
Čistota verejných priestranstiev
1/ Občania a organizácie sú povinní pravidelne čistiť a udržiavať verejné priestranstvá a
chodníky v priebehu celého roka a to v rozsahu ich parcely.
2/ Vlastníci pozemkov, prípadne ich užívatelia sú povinní chrániť pozemky a porasty na nich
pred škodcami (zaburinením) a robiť na vlastný náklad opatrenia na zamedzenie výskytu
a rozširovania škodcov a ich ničenie. Sú povinní kosiť buriny a starú trávu 2x ročne vždy od
júna do októbra.
3/ Zakazuje sa:
a/ akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva,
b/ vynášať smetí a rôzne odpadky, zakladať nelegálne skládky mimo vyhradené miesta, ako aj
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vylievať vodu na verejné priestranstvo,
c/ jazdiť po verejnom priestranstve - zeleni a peších komunikáciách akýmkoľvek dopravným
prostriedkom,
d/ parkovať vozidlá na zelených a nespevnených plochách,
e/ umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách.
§4
Používanie verejných priestranstiev
1/ Občania a organizácie sú povinní používať miestne komunikácie, chodníky a verejné
priestranstvá tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu a znečisťovaniu.
2/ Pri znečistení obecnej komunikácie vozidlom je občan, ktorý znečistenie spôsobil je
povinný obecnú komunikáciu vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.
3/ Pri stavebných a iných činnostiach dbať na to, aby materiál nebol skladovaný na chodníkoch,
uliciach a iných miestach verejných priestranstiev.
4/ 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.
5/ Zakazuje sa akékoľvek rozkopávanie miestnych komunikácií bez súhlasu správcu
komunikácii..
§5
Domy, dvory a záhrady
1/ Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad záhrad, plotov, domov
a nádvorí a udržiavať ich v poriadku a funkčné.
2/ Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných
porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne strihať a upravovať tak, aby neprekážali
a neohrozovali chodcov a nerušili cestnú premávku.
3/ Zakazuje sa:
a/ vypúšťanie splaškových vôd z domov a dvorov ako aj zo žumpy na verejné priestranstvá, do
rigolov a potoka,
b/ lepiť plagáty na steny, ploty, brány a stĺpy elektrického vedenia.
Plagáty možno lepiť len na plochu určenú na tento účel v obci. To platí aj pre účely volebnej
kampane.
§6
Obchody a výklady
1/ Obchodné a pohostinné miestnosti musia byť úhľadné a čisté.
2/ Výklady musia byť čisté a vkusne upravené. Vo večerných hodinách osvetlené.
3/ Firemné a iné tabule musia byť čisté, nápisy čitateľné, aby nezhoršovali vzhľad budovy a
ulice.
4/ V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby, musí byť pred vchodom umiestnený
odpadkový kôš a upozornenie pre konzumentov, aby obaly odhadzovali do koša. Koše musia
byť pravidelne vyprázdňované.
5/ Obchodné prevádzky sú povinné si zabezpečiť dostatočný počet nádob na tuhý odpad a smetie
tak, aby bola zabezpečená čistota okolia prevádzok pri cykle vývozu odpadu každé 3 týždne
v priebehu kalendárneho roka.
§7
Domové odpady
1/ Každý rodinný dom v obci musí mať min. jednu 110 l odpadovú nádobu na vývoz tuhého
komunálneho odpadu. Odpad pochádzajúci z domácnosti môže byť skladovaný len v týchto
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odpadových nádobách. Domové odpady uložené v odpadových nádobách odváža zmluvný
vývozca na skládku komunálneho odpadu Spoločnosti Šariš v Ražňanoch v cykle každé 3
týždne v priebehu kalendárneho roka.
2/ Odpady pochádzajúce zo záhrad a dvorov nie je dovolené ukladať do odpadových nádob. Za
účelom odstraňovania týchto odpadov bude v priebehu roka v obci rozmiestnený na
jednotlivých uliciach kontajner, ktorým sa budú odpady odvážať na skládku komunálneho
odpadu na náklady obce. Do týchto kontajnerov sa nesmie ukladať odpad toxický, kovový,
igelitové obaly, sklo a tiež konáre z orezávky stromov.
3/ Stavebný odpad, odpad z búračiek, sa vyváža na základe ohlásenia a objednania u starostu obce
na náklady toho, koho činnosťou odpad vznikol.
4/ V prípade zberu železného šrotu určí starosta obce miesto skládky a zabezpečí odvoz.
§8
Palivo
1/ Tuhé a kvapalné palivo sa zásadne uskladňuje na pozemku alebo v budove vlastníka, mimo
verejné priestranstvo.
2/ Palivo akéhokoľvek druhu zložené na verejnom priestranstve musí byť odpratané ihneď,
najneskôr však do 48 hodín.
3/ Vlastník paliva je povinný očistiť priestranstvo od zvyškov paliva.
4/ Dovozom a skladovaním paliva nesmie byť porušené verejné priestranstvo a zastavená
premávka.
5/ Pri skladovaní, premiestňovaní a prečerpávaní palív z ropy sa musia zabezpečiť podmienky na
ochranu pred znečistením verejného priestranstva a ochranu spodných vôd a vodných tokov.
§9
Požiarna ochrana
1/ Uskladňovanie akejkoľvek horľaviny v povalových priestoroch blízko dymovodov alebo
komínov je zakázané.
2/ Každý majiteľ domu je povinný starať sa o funkčnosť komínov, ich čistiacich dvierok
a zabezpečiť pravidelné čistenie komínov.
3/ Každý majiteľ domu a hospodárskych budov tvoriacich príslušenstvo domu je povinný
umožniť vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok týchto objektov preventívnym
hliadkam pri OcÚ.
4/ Zakladať oheň a manipulovať z otvoreným ohňom možno len po zabezpečení
protipožiarnych opatrení a na verejných miestach iba tam, kde je to povolené.
5/ Vypaľovanie trávy, likvidácia slamy spaľovaním a spaľovaní záhradných odpadov sa na
celom území obce Ostrovany zakazuje z dôvodu ochrany živočíchov, ovzdušia a
dodržiavania pravidiel spolunažívania podľa Občianskeho zákonníka.
6/ Každá osoba, ktorá zistí požiar je povinná urobiť najnutnejšie opatrenia a ihneď ohlásiť
požiar starostovi obce, príp. priamo na Obvodnom oddelení Požiarneho zboru SR v Sabinove.
§ 10
Príroda
1/ Zeleň, okrasné kvety a kríky, stromy, upravené zelené plochy, parky a záhony, záhradky,
predzáhradky, verejné priestranstvá, lúky, polia, rieka, vtáctvo, ryby, zvieratá a hmyz je
základom zdravého životného prostredia obyvateľov obce.
2/ Žiadny občan a organizácia nesmie znečistiť svojim nedbalým konaním zeleň, vodu a vzduch.
3/ Každý občan a organizácia vysádza zeleň a kvety pred svojim obydlím a zariadením tak, aby
pôsobili esteticky voči okoliu.
4/ Okolia poľných ciest a ostatných okrajových častí, poľnohospodárskych pozemkov a
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záhrad extravilánu obce upravujú a zbavujú buriny užívatelia a vlastníci tak, ako je uvedené
v § 3 ods. 2 tohto nariadenia.
5/ Zakazuje sa:
a/ poškodzovať a znečisťovať parkovú výsadbu a zeleň,
b/ poškodzovať, znečisťovať a premiestňovať lavice na verejných priestranstvách,
c/ ničiť ohrady a iné zariadenia na verejných priestranstvách a ich okolí
d/ strieľať zo vzduchovky a iných strelných zbraní vtákov a iné živočíchy
e/ loviť nedovoleným spôsobom ryby vo voľnom toku,
f/ na účelových miestach extravilánu sa zakazuje výrub stromov bez vedomia obecnej
samosprávy.
§ 11
Ochrana materiálnych hodnôt
Akékoľvek poškodzovanie verejnoprospešných zariadení, písanie, kreslenie a lepenie plagátov
na ne, sa zakazuje. Ide hlavne o verejné osvetlenie, miestny rozhlas, čakárne ČSAD, dopravné
značky, pomníky, kultúrno-historické pamiatky a iné verejnoprospešné zariadenia.
§ 12
Vodné hospodárstvo
1/ Každý je povinný dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd, najmä vôd určených pre
pitné účely a vystríhať sa ich znečisteniu a znehodnocovaniu látkami a materiálmi.
2/ Obecné užívanie povrchových vôd, ku ktorému netreba zvláštne zariadenia sa môže
používať bez povolenia. Iné užívanie vôd vyžaduje súhlas vodohospodárskeho orgánu v zmysle
platných zákonov o vodnom hospodárstve.
3/ Zakazuje sa:
a/ hádzať akékoľvek predmety do potoka a rieky Torysy v katastrálnom území,
b/ znečisťovať vodné toky odpadovými látkami a vodami,
c/ sypať odpad do koryta vodného toku,
d/ ťažiť zeminu a štrkopiesky pri a v koryte vodného toku bez povolenia,
e/ rúbať stromy a porasty na brehoch neúčelovo bez povolenia
f/ umývanie a údržba motorových vozidiel vo voľnom toku a na jeho brehu.
§ 13
Obecné studne
Občania obce dbajú o čistotu a hygienu jestvujúcich studní a nesmú ich používať na iné
účely. Každá studňa musí byť označená tabuľou.
§ 14
Nočný pokoj a verejný poriadok
1/ V obci sa stanovuje nočný pokoj od 2200 hod. - 0500 hod. V stanovenom čase sa má
každý vyvarovať akéhokoľvek rušenia nočného pokoja.
2/ Vzbudzovanie verejného pohoršenia nadmerným krikom, prejavmi násilia, verejnou
propagáciou pornografie a inými prejavmi vzbudzujúcimi verejné pohoršenie sa na území
obce zakazuje.
§ 15
Chov domáceho zvieratstva
1/ Toto nariadenie sa vzťahuje na:
a/ úžitkové zvieratá (kôň, rožný statok, ošípané, ovce, kozy)
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b/ drobné zvieratá (hydina, zajace)
c/ včely
d/ holuby
e/ psy a mačky
2/ Chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodárske budovy (maštaľ, chliev, kurín...)
v dostatočnej vzdialenosti od suseda a ulice. Ďalej sú povinní postarať sa o to, aby takýto
objekt bol ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú žumpu.
3/ Hnoj sa musí ukladať do nepriepustného hnojiska a kompostovať.
4/ K zriadeniu (stavbe) nových objektov na chov zvierat je potrebné stavebné povolenie (nad
16 m2 obostavaného priestoru), do 16 m2 ohlásenie drobnej stavby na obecnom úrade. K úprave
už jestvujúcich objektov súhlas obce - ohlásenie stavebnej úpravy.
5/ Chov psov - chovateľ psa staršieho ako 6 mesiacov je povinný to ohlásiť na obecnom úrade
a zaplatiť zaň poplatok. Chovateľ je povinný psa držať v čistote, dostaviť sa so psom na
povinné ochranné očkovanie, pri vodení psa na verejné priestranstvo musí mať pes náhubok a
vodiť ho na vôdzke, psa, ktorý poranil os u dať ihneď prehliadnuť veterinárom. Voľný pohyb
psov bez dozoru sa zakazuje. Majiteľ je plne zodpovedný za škodu spôsobenú psom a má
povinnosť ju uhradiť.
6/ Chov včiel - úle v záhradách pri domoch musia byť orientované tak, aby neobťažovali
susedov. Úle včiel musia byť od susedných nehnuteľností vzdialené 4 m a od cesty 10 m.
Majiteľ je ďalej povinný dodržiavať zásady chovu včiel.
7/ Zakazuje sa voľný pohyb, znečisťovanie a poškodzovanie verejného priestranstva domácim
zvieratstvom (hydina, rožný statok, ovce...).
§ 16
Cintorín
Činnosť občanov na cintoríne upravuje prevádzkový poriadok pre pohrebisko.
§ 17
Športoviská a kultúra
Usporiadatelia športových a kultúrnych podujatí sú zodpovední za dodržanie poriadku pri týchto
akciách. Porušenie podmienok určených na ochranu verejného poriadku pri konaní týchto
podujatí bezodkladne ohlásiť starostovi obce.
§ 18
Záverečné ustanovenia
1/ Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickými osobami bude uložená pokuta až
do výšky 16 € v blokovom konaní.
2/ Prejednanému priestupku v zmysle ustanovenia ods. 1 je správny orgán obce - starosta obce
alebo ním poverená osoba alebo orgán obecnej samosprávy.
3/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 1997.
4/ Schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa 1.12.1997 uznesením číslo OZ 21/1997
- B/7.
5. Úpravu, vzhľadom na prechod meny z Sk na €, tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo
Ostrovany uznesením č. 57/2008 zo dňa 15.12.2008 a nadobúda účinnosť 1.1.2009.

Ing. Cyril R E V Á K v.r.
starosta obce
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NOVELIZÁCIA
VZN obce č. 13/1997 o verejnom poriadku a vytváraní ŽP
zo dňa 1.12.1997
______________________________________________________________________

V § 9 - Požiarna ochrana
dopĺňa sa ods. 7, ktorý znie:
Zakazuje sa používanie petárd a inej zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách v
obci celoročne. Výnimku obec povoľuje dňa 31.12. v čase od 22,00 hod. do 02,00 hod.
nasledujúceho dňa.

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa 18.12.2001 uznesením č. 19/2001B/17.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 2.1.2002.

Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce
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