Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čataj
č. 19/2015
o verejnom poriadku
Obecné zastupiteľstvo v Čataji podľa ust. § 6 ods. 1, § 11, ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 4 ods.3 písm.g) a m) cit. zákona
sa uznieslo uznesením č. 122-10/A-OZ/2015 zo dňa 08.12.2015 na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len „VZN“):

§1
Predmet úpravy
VZN sa vydáva za účelom ustanovenia pravidiel správania sa, ktoré prispejú k zdravým podmienkam
života a práce obyvateľov, k ochrane životného prostredia, k zabezpečeniu verejného poriadku v Obci
Čataj.

§2
Cieľ úpravy
Cieľom prijatia VZN je vytvoriť podmienky, lepšej informovanosti obyvateľov a tým vytvoriť
možnosť dodržiavania pravidiel správania sa osôb na území obce.

§3
Prevencia
Pri svojej činnosti sa zamestnanci Obce riadia zásadou predchádzania porušovania normatívnych
právnych aktov pred uplatňovaním sankcií za ich porušenie.

§4
Ochrana životného prostredia
1. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva v rozpore s účelom jeho využitia najmä parkovaním a
odstavovaním motorových a nemotorových vozidiel na verejnej zeleni a na chodníkoch (obmedzovanie
pohybu chodcov na chodníkoch), poškodzovaním nízkej a vysokej zelene a zariadení detských ihrísk,
lavičiek a pod.
2. Opakované parkovanie nákladných vozidiel nad 3,5t celkovej hmotnosti, autobusov, pojazdných
mechanizmov, návesov, prívesov a odstavovanie opravovaných vozidiel, zjavne nepojazdných vozidiel

a vozidiel bez tabuľky (tabuliek) s evidenčným číslom ich majiteľmi na verejných priestranstvách je
prípustné, len na základe povolenia Obce a podlieha spoplatneniu miestnym poplatkom za užívanie
verejného priestranstva. (VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady). Obec vydáva žiadateľom povolenia k užívaniu verejného priestranstva, v ktorom je
určené miesto parkovania, prípadne osobitné podmienky pre užívanie vyhradenej časti verejného
priestranstva, ktoré žiadateľ je povinný rešpektovať.
3. Povinnosti majiteľa podľa odseku 2
vykonávateľ opravy vozidla.

má podľa povahy situácie aj jeho držiteľ, vodič alebo

§5
Povinnosti majiteľov nehnuteľnosti
Povinnosti majiteľov nehnuteľnosti:
1. Majiteľ je povinný zabezpečiť čistotu a poriadok aj na časti verejného priestranstva, ktorá je
bezprostredne priľahlá k jeho nehnuteľnosti (najmä chodníky, predzáhradky, priekopy, okolie záhrad,
hospodárskych objektov a pod.). V zimnom období je majiteľ povinný udržiavať chodník, ktorý je
priľahlý k jeho nehnuteľnosti v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a ľadu.
2. Povinnosti majiteľa podľa ods. 1 má podľa povahy veci aj držiteľ, správca, vykonávateľ práva
hospodárenia nájomca, užívateľ alebo iná osoba v postavení umožňujúcom nakladanie s vecou.

§6
Osobitné povinnosti právnických osôb, alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie
Právnické osoby, alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné udržiavať čistotu a
poriadok na užívanom pozemku, alebo inej nehnuteľnosti tak, aby nenarušili vzhľad alebo prostredie
obce.

§7
Nočný kľud
1. Doba nočného kľudu sa na území Obce určuje od 22.00 do 06.00 v každom kalendárnom dni. Spôsob
ochrany nočného kľudu je určený v osobitnom predpise (§47 ods.1 písm.b zák.SNR č. 372/90 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov).
2. Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu síl (ďalej len doba “odpočinku”) sa rozumie:
a) v pracovné dni – doba od 00.00 do 6.00 hod. a od 22.00 do 24.00 hod.
b) v sobotu – doba od 0.00 do 6.00 hod. a od 22.00 do 24.00 hod.
c) v nedeľu – doba od 0.00 do 6.00 hod. a od 22.00 do 24.00 hod.

3. Na dni, ktoré sú štátom uznanými sviatkami sa vzťahuje určenie doby odpočinku ako na nedeľu.

4. Výkon činností, ktoré narušujú možnosť odpočinku, najmä práce a činnosti obťažujúce hlukom alebo
inými obdobne účinným spôsobom, je v dobe odpočinku zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti,
ktoré si vyžadujú naliehavý alebo významný záujem obce.

§8
Povinnosti majiteľov (držiteľov) psov
1. Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je prísne zakázaný. Na verejnom priestranstve sú
majitelia (držitelia) psov povinní zabezpečiť ich pohyb a správanie tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu
alebo ohrozeniu osôb a zvierat alebo k poškodeniu majetku. Majiteľ (držiteľ) je povinný vybaviť svojho
psa dostatočne pevnou vôdzkou s obojkom, prípadne ak to vyžaduje situácia aj náhubkom. Ďalej majiteľ
(držiteľ) psa je povinný na obojok pripevniť známku s identifikačným číslom vydaným OÚ Čataj, pre
potreby kontroly alebo zistenia adresy majiteľa (držiteľa) psa pre prípad jeho straty. Majiteľ alebo
držiteľ psa ho smie zveriť do starostlivosti len takej osobe, ktorá je spôsobilá zvládnuť spoľahlivo
správanie psa v každej situácii.
2. Majiteľ je povinný zabezpečiť, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo a verejné prístupné
priestory (najmä detské pieskoviská, obchody, predajné stánky, a pod.) a nepoškodzoval výsadbu zelene,
kvetinové záhony a trávniky. V prípade znečistenia verejného priestranstva, je majiteľ (držiteľ) psa
povinný túto nečistotu odstrániť, alebo zabezpečiť jej odstránenie na vlastné náklady.
3. Ďalšie povinnosti majiteľov psov upravuje VZN č. 1/2014 o chove zvierat na území obce Čataj a
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§9
Osobitné užívanie verejného priestranstva
Osobitné užívanie verejného priestranstva je prípustné len na základe povolenia vydaného
rozhodnutím Obce Čataj, ak osobitný predpis neustanovuje inak (VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za drobné stavebné odpady).

§ 10
Správanie sa na verejnosti
1. Každý je povinný sa správať na verejných priestranstvách a verejnosti prístupných miestach
(intravilán a extravilán obce Čataj) tak, aby nedochádzalo k znečisteniu týchto priestorov, verejných
zariadení a budov, ku vzniku škôd a najmä k obťažovaniu spoluobčanov neporiadkom, hlukom,
svojvoľným zásahom do ich slobodného pohybu.
2. Majitelia a prevádzkovatelia verejne prístupných priestorov a organizácie poriadajúce verejné akcie
sú povinní zabezpečiť v týchto priestoroch poriadok a čistotu, ustanovenia §4 až §7 tohto VZN týmto
ustanovením nie sú dotknuté.
2. Majitelia a prevádzkovatelia verejne prístupných priestorov a organizácie poriadajúce verejné akcie
sú povinní zabezpečiť v týchto priestoroch poriadok a čistotu, ustanovenia §4 až §7 tohto VZN týmto
ustanovením nie sú dotknuté.

§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Sankcie za nedodržanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených v tomto VZN sú
upravené v osobitných predpisoch (napr. § 46, 47, 48, 49 a 50 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, § 13
ods.8 zákona o obecnom zriadení, § 105, 106 zák. č. 50/76Zb. stavebný zákon. ).
2. V sporných prípadoch a v podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN rozhoduje starosta obce.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť uplynutím 15-teho dňa od jeho schválenia uznesením OZ Obce Čataj.

V Čataji, dňa 10.12.2015

Marta Tušová
starostka obce

