STAROSTA OBCE
v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.13/2008
vydáva úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Tehla
č.2/1997 zo dňa 8.8.1997 o všeobecnej čistote a poriadku v obci Tehla
ako vyplýva zo zákona 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v
Slovenskej republike od 01.01.2009.
Obecné zastupiteľstvo v Tehle podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. g) a § 6 zákona č.
369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
Udržovanie čistoty verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, ochrana
verejnej zelene pred ničením a poškodzovaním, udržiavanie čistoty vodných tokov,
dodržiavanie pravidiel chovu a držanie domácich a úžitkových zvierat na území obce
je spoločnou záležitosťou obyvateľov, návštevníkov, ako aj podnikov, zariadení a
inštitúcií, pôsobiacich v územnom obvode obce. Ich povinnosťou je dbať o
zachovanie čistoty v obci tak, aby sa zlepšoval vzhľad obce a nedochádzalo k
negatívnym účinkom
§2
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
1.Za verejné priestranstvo sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré
slúžia verejnému užívaniu, zodpovedajúce ich určeniu. Sú to predovšetkým
komunikácie (ulice, chodníky, cesty a pod.), verejné schody, verejné parky, lesy,
zverejnené záhrady, čakárne hromadnej dopravy, verejné športoviská a priestory
určené verejnému užívaniu.
2.V záujme zdravého životného prostredia sa v obci zakazuje znečisťovanie
verejných priestranstiev, najmä:
a) odhadzovať smeti, popol, obaly a iné odpadky mimo nádob k tomu účelu
určených, prípadne iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvá,
b) prepravovať slamu a podobný organický materiál prepravnými prostriedkami
takým spôsobom, aby tento pri preprave padal(rozsýpal sa) z prepravného prostriedku
a tým znečisťoval komunikácie v obci,
c) umývať motorové vozidlá každého druhu na verejných priestranstvách a
znečisťovať ich odpadovými vodami alebo inými tekutinami,
d) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja,
e) vyberať zo smetných odpadových nádob rôzny priemyselný a iný odpad,
f) vylievať a vypúšťať znečistené úžitkové vody do uličných jarkov,
g) nechať psov resp. iné zvieratá a drobnú hydinu voľne pobehovať na verejných
priestranstvách,
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h) poškodzovať kvetinové záhony, trávniky a živé ploty, stromy na verejných
priestranstvách, ako aj vyrubovať stromy na verejných priestranstvách bez zvláštneho
povolenia obce.
3.Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom je
povinný vlastník (užívateľ) upravovať a trvale udržiavať tak, aby tieto neznečisťovali
a nezaplevelovali verejné priestranstvá a susedné nehnuteľnosti a nezhoršovali vzhľad
obce.
4.Karanténnu burinu Ivu je v katastri obce zakázané nechať voľne rásť. Majiteľ
nehnuteľnosti na ktorej sa táto karanténna burina objaví, je povinný túto ihneď
zlikvidovať.
5.Majitelia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní konáre stromov a kríkov,
vyčnievajúcich na chodníky a ulice, ostrihať až do výšky 2,5 m a konáre, prípadne
vetvy prerastajúce cez ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nerušili cestnú
premávku.
§3
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1.Používanie verejného priestranstva nad obvyklú mieru alebo k iným účelom ako sú
určené, je možné len na základe povolenia obce. Povolenie k zvláštnemu užívaniu
verejného priestranstva bude vydané len v odôvodnených prípadoch a za miestny
poplatok, ktorého výška sa stanoví všeobecne záväzným nariadením obce.
2.K uskutočneniu výkopových prác na miestnych komunikáciách je potrebné
zvláštne povolenie obce podľa osobitných právnych predpisov. Toto povolenie upraví
termín započatia a skončenia výkopových prác a ich uvedenie do pôvodného stavu.
3.Každý, komu bolo povolené užívanie verejného priestranstva, napr. ku skladovaniu
stavebného materiálu, k výkopovým prácam, k umiestneniu kioskov, predajných
pultov a stánkov je povinný:
a) používať verejné priestranstvo tak, aby čo najmenej bolo odnímané svojmu účelu,
b) zabrániť poškodzovaniu vereného priestranstva, jeho zariadenia, verejnej zelene a
verejno - prospešných zariadení,
c) po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva uviesť toto priestranstvo
do pôvodného stavu, predovšetkým miesto po výkope ryhy pre kanalizačné,
vodovodné, plynové, telefónne a iné vedenie,
d) prevádzkovateľ stánkového predaja, pri ktorom dochádza k znečisťovaniu okolia
je povinný zaistiť poriadok a čistotu jeho okolia. Je ďalej povinný zabezpečiť
dostatočné množstvo nádob na odpadky, zabezpečovať ich pravidelné
vyprázdňovanie. V prípade prenosu tejto povinnosti zmluvou na inú organizáciu alebo
osobu sa prevádzkovateľ nezbavuje sám zodpovednosti za nedodržanie čistoty v okolí
ambulantného predaja.
§4
Čistenie chodníkov a udržiavanie priľahlých priestorov
1.Za chodník sa podľa tohto nariadenia považuje cesta pre chodcov v šírke 1,5 m
priliehajúcej k nehnuteľnosti a nerozhoduje občiansko - právny charakter pozemku
pre takto vymedzený pojem. Za priľahlé priestory sa podľa tohto nariadenia považuje
priestor medzi cestou (komunikáciou) a priliehajúcou nehnuteľnosťou.
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2.Čistiť chodník a udržiavať priľahlé priestory v súvisle zastavanej časti obce je
povinný vlastník prípadne užívateľ, či správca priľahlej nehnuteľnosti. Chodník
hraničí s nehnuteľnosťou aj vtedy, ak je medzi ňou a chodníkom pruh pozemku
slúžiaci k inému účelu.
3.Čistením chodníka sa rozumie zametanie, kropenie, odstraňovanie blata, odpadkov
a iných nečistôt, odpratávanie snehu, posyp chodníkov pri snehu a poľadovici.
Udržovaním priľahlých priestorov sa rozumie kosenie, okopávanie a ošetrovanie
porastov nachádzajúcich sa medzi cestou a priľahlou nehnuteľnosťou a odstraňovanie
odpadkov, papierov, smetí, obalov a iných nečistôt z týchto priestorov.
§5
Udržiavanie čistoty vodných tokov a ovzdušia
1.Zakazuje sa v záujme čistoty potokov a ovzdušia:
a) do koryta vodných tokov (potokov), ktoré tečú cez obec a v blízkosti obce
vhadzovať smeti, odpad, uhynuté zvieratá alebo ich ukladať na brehoch a iných
miestach, z ktorých by mohli byť splavené,
b) vypúšťať do vodného toku znečistený odpad, zvyšky olejov a iných látok,
c) vypúšťať drobnú hydinu na vodný tok,
d) skladovať organické a umelé hnojivá v blízkosti vodného toku,
e) spaľovať organický odpad (trávu, burinu a pod.) v intraviláni obce v čase po 12,00
hod. a tým dymom znečisťovať ovzdušie.
§6
Kontrola a sankcie
1.Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú orgány obce,
pracovníci obce, resp. iné fyzické osoby na základe písomného poverenia starostu
obce.
2.Je čestnou občianskou povinnosťou každého obyvateľa upozorniť na porušovanie
ustanovení tohto nariadenia.
3.Za nedodržiavanie povinností resp. porušenie zákazov stanovených v tomto
nariadení budú zodpovedné osoby postihované podľa § 48 zák. č. 372/90 Zb. pokutou
až do výšky 33 €.
Nesplnenie povinnosti alebo porušovanie zákazov stanovených týmto nariadením je
možné postihnúť aj blokovou pokutou v súlade s ust. § 84 zák. 372/90 Zb. v znení
neskorších predpisov až do výšky 33 €. Za porušenie povinností stanovenej týmto
nariadením zodpovedá aj právnická osoba (organizácia) podľa § 6 zák. č. 372/90 Zb.
tým, že priestupkový postih bude voči fyzickej osobe, ktorá konala za organizáciu, a
ak ide o konanie na príkaz, tak osoba, ktorá dala na konanie príkaz.
4.Za porušenie tohto nariadenia právnickou osobou môže podľa zák. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce uložiť tiež pokutu
právnickej osobe až do výšky 6 638 €.
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§7
Záverečné ustanovenie
1.Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných
právnych predpisov.
2.Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Tehla č. 3/1991 zo dňa 4.10.1991 o všeobecnej čistote a
poriadku.
3.Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Tehle
dňa 8.8.1997.
4.Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Tehle.
5.Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 25.augustom 1997.
V Tehle, dňa 30.12.2008

Július Kiss
starosta obce
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