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Obecné zastupiteľstvo v Stráňavách na základe § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stráňavy č. 17/2010
o verejnom poriadku v obci Stráňavy.
Časť I.
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje práva a povinnosti obyvateľov, návštevníkov, fyzických
a právnických osôb, vlastníkov, správcov, nájomcov, užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev a
iných objektov pri zabezpečovaní čistoty obce a verejného poriadku na území Obce Stráňavy.

Článok 2
Základné pojmy
1. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumie priestranstvo, ktoré je bežne
voľne prístupné, napr. chodníky, mosty, verejná zeleň, športové areály, parky, zastávky
verejnej dopravy, cintorín, stred obce / zadefinovaný ÚPN obce /, trhové miesto, pamätník
oslobodenia a jeho okolie, školský dvor a dvor materskej školy, ihriská, športový futbalový
areál, parkoviská, čakárne v ambulanciách lekárov, predajné plochy obchodných prevádzok a
taktiež aj ostatné verejne prístupné miesta, ktoré obec Stráňavy zriadila pre občanov.
2. Verejným priestranstvom sú i miestne komunikácie a ostatné všeobecne prístupné a užívané
ulice, cesty, parkoviská vo vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej
doprave. Verejným priestranstvom sú aj prostriedky verejnej dopravy v okamihu prepravy
ľudí.
3. Verejne prístupný objekt je každé miesto, kde má prístup viac ľudí. Nemusí byť bez
obmedzenia prístupné komukoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí, že je to miesto prístupné
len niektorým osobám určeným povahou ich zamestnania alebo inak. Neprekáža ani to, že
miesto nie je trvale prístupné verejnosti a je prístupné napr. len v určitom prevádzkovom
čase a pod.
4. Verejnou zeleňou je súbor drevín, bylín a neživých prvkov, ktorý sa vyvinul na určitej ploche
prirodzeným spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením a usmerňovaním
človekom a tvorí prírodnú časť životného prostredia obce.

2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie sa postihuje v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pokutou
až do výšky 6 638 Eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje zákon č. 138/2004 Z. z. o
správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov.
Časť VII.
Kontrola
Článok 15
1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) poverení pracovníci Obce Stráňavy
b) poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Stráňavy,
c) hlavný kontrolór Obce Stráňavy,
d) osoby poverené Obcou Stráňavy.
Časť VIII.
Záverečné ustanovenia
Článok 16
Prechodné a záverečné ustanovenia.
1) Úprava verejného poriadku je obsiahnutá aj v nasledovných VZN Obce Stráňavy:
a) o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) o podmienkach držania psov,
c) trhový poriadok
d) o miestnych daniach,
e) prevádzkový poriadok pohrebiska.
2) Znečisťovanie verejných priestranstiev skladovaním materiálu, výkopovej zeminy a odpadu sa
posudzuje ako nepovolené užívanie verejného priestranstva, ktoré podlieha dani za užívanie
verejného priestranstva. Na konanie vo veci daní sa vzťahujú osobitné predpisy.
3) Ustanovenia, ktoré bližšie neupravuje toto všeobecne záväzné nariadenie obce Stráňavy, rieši
zákon:
‐
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
‐
č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
‐
č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
‐
č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník,
‐
č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,
‐
č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
‐
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 17
Účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Stráňavách
dňa 10.12.2010 uznesením č. 7/2010.
Ing. Papán Jozef v.r.
starosta obce

