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VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE ŠUŇAVA č.:1/2008
ŢIVOTNÉ PROSTREDIE V OBCI ŠUŇAVA

Schválené: 03.júla 2008 v Šuňave (Uznesenie č.17/2008 – VZN Obce Šuňava č.1/2008)
Platné: od 03. júla 2008 ( VZN Obce Šuňava č. 1/2008)

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Č. 1/2008
ŢIVOTNÉ PROSTREDIE V OBCI ŠUŇAVA
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zákona č.267/2006 Z.z., zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č.
50/1976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení zákona č.218/2007
Z.z. a zákona č. 47/1992 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č.364/
2004 Z.z. o vodách v znení z. č. 359/2007 Z.z. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení / ďalej len VZN/.
§1
1. Kaţdý má právo na priaznivé ţivotné prostredie.
2. Kaţdý je povinný chrániť a zveľaďovať ţivotné prostredie a kultúrne dedičstvo.
3. Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať ţivotné
prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
§2
Rozsah pôsobnosti
VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom, alebo
zdrţujúce sa v obvode k.ú. obce Šuňava a všetky právnické osoby majúce sídlo, alebo
pôsobiace v obvode k.ú. Šuňava.
§3
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
1. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto VZN povaţujú všetky miesta, ktoré slúţia na verejné
uţívanie, resp. sú verejné prístupné. Sú to najmä: pozemné komunikácie, chodníky, parky,
parkoviská, zábavné plochy, korytá a nábreţia vodných tokov, cintoríny, ihrisko. Pozemky
vo vlastníctve, resp. uţívaní fyzických a právnických osôb /v intraviláne alebo extraviláne
obce/, ktoré sú priľahlé k verejným priestranstvám tak, ţe vzhľadovo tvoria súčasť verejných
priestranstiev, musia byť vlastníkom alebo uţívateľom udrţiavané v súlade s týmto
nariadením.
2. Za čistenie a údrţbu verejných parkov a cintorínov zodpovedá obecný úrad.
3. Za čistenie verejného priestranstva zodpovedá vlastník, správca alebo uţívateľ, v prípade
znečistenia inou osobou je táto povinná uviesť bezodkladne verejné priestranstvo do pôvodného stavu a prípadnú škodu nahradiť.
4. V prípade, ţe dôjde k poškodeniu verejného priestranstva, ako je napr. prekopanie komunikácie, musí ţiadateľ poţiadať vlastníka, resp. správcu verejného priestranstva o povolenie
prekopať a v plnom rozsahu zodpovedá za splnenie podmienok uvedených v povolení.
5. Skladovanie materiálov, výrobkov, umiestnenia prenosnej garáţe na verejných priestranstvách vyţaduje povolenie obce Šuňava.
6. Zakazuje sa odstavovať motorové vozidlá s príslušenstvom na verejných priestranstvách
tak, aby: a/ bránili údrţbe ciest /pluhovanie/,
b/ obmedzovali prejazd iných vozidiel,
c/ iným spôsobom / hlukom, výfukovými plynmi a pod./ negatívne vplývali na
ţivotné prostredie,
d/ dochádzalo k poškodzovaniu cestných objektov / krajnice/
e/ ohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

7. Zakazuje sa na miestne komunikácie vjazd a parkovanie kamiónov, lesných mechanizmov.
8. Zakazuje sa znečisťovanie verejných priestranstiev, cintorínov a miestnych komunikácií
a/ hovädzím dobytkom a hydinou,
b/ poľnohospodárskymi mechanizmami a lesnými mechanizmami
c/ znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými vodami, olejmi,
chemikáliami
d/ umývať a čistiť motorové vozidla
e/ iným spôsobom.
9. Čistota okolia pri odpadových nádobách na zber separovaného komunálneho odpadu sa
musí udrţiavať tak, aby zodpovedala čo najlepším estetickým poţiadavkám.
§4
OCHRANA DREVÍN
1. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
2. Vlastník /správca, nájomca/ pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o takúto
drevinu starať, najmä ju ošetrovať a udrţiavať. Pri poškodení, alebo výskyte nákazy dreviny
chorobami môţe obec uloţiť vlastníkovi /správcovi, nájomcovi/ pozemku vykonať nevyhnut
né opatrenia na jej ozdravenie, alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
3. Na výrub dreviny sa vyţaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje
inak.
4. Súhlas na výrub dreviny sa nevyţaduje
a/ na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm , meraným vo výške 130 cm nad zemou
a krovité porasty s výmerou do 10 m2
b/ pri obnove ovocných produkčných drevín
c/ pri bezprostrednom ohrození zdravia, alebo ţivota človeka, alebo značnej
škody na majetku
d/ na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou,
ak rastú v súkromných záhradách.
5. Zakazuje sa výrub dreviny v čase vegetačného obdobia.
6. Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b/ a c/ drevinu vyrúbal , je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín
orgánu ochrany prírody do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
7. Ten, kto chce drevinu vyrúbať, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu
ochrany prírody najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu.
.
§5
OCHRANA VEREJNEJ ZELENE
1. Pod pojmom verejná zeleň sa rozumejú trvale trávne porasty, parky, trávniky, okrasné
kvetiny a dreviny na verejných priestranstvách.
2. Ochrana verejnej zelene je povinnosťou fyzických a právnických osôb, ktoré v obci ţijú,
pôsobia alebo sa v nej prechodne zdrţiavajú.
3. Zakazuje sa:
a/ akékoľvek poškodenie verejnej zelene
b/ vypaľovanie trávy,
c/ parkovanie motorových vozidiel
d/ prejazd cez trávnaté plochy

4. Kaţdá osoba je povinná zdrţať sa takého konania, ktoré by bolo na ujmu verejnej zelene
alebo zariadenia, ktoré je jeho súčasťou.
5. Vlastníci pozemkov, prípadne ich uţívatelia sú povinní chrániť pozemky a porasty pred
škodcami/ zaburinením/ a robiť na vlastné náklady opatrenia na zamedzenie výskytu a
rozširovania škodcov a na ich ničenie. Sú povinný kosiť burinu a starú trávu podľa potreby
minimálne 2-krát ročne a to od júna do septembra. V opačnom prípade budú voči porušovateľom tohto VZN vyvodené sankčné postihy, prípadne kosenie buriny a starej trávy bude
uskutočnené na ich náklady.
§6
STAVBY
1. Pod pojmom stavby sa pre účely tohto VZN rozumejú akékoľvek stavebné objekty, napr.
domy, budovy, hospodárske stavby, oplotenia, inţinierske siete, vybavenosť ihrísk, informačné tabule a ostatné objekty, ktoré tvoria doplnkovú funkciu k hlavným stavbám.
2. Vlastník stavby, resp. jej správca je povinný túto udrţiavať v dobrom technickom stave, aby
nevzniklo nebezpečenstvo hygienických alebo iných problémov / úrazov/. Uličné priečelia
/fasády/ budov musia byť upravené tak, aby nenarušovali estetický vzhľad obce.
3. Pri poškodení stavby cudzou osobou je povinnosťou tejto osoby, ktorá škodu spôsobila,
uviesť veci do pôvodného stavu.
§7
VODNÉ HOSPODÁRSTVO
1. Zasahovanie do objektov a zariadení vodného hospodárstva bez povolenia sa zakazuje.
2. Akékoľvek znečisťovanie potokov a ich okolia odpadmi, vrátane stavebnej sute a zásah do
koryta potoka sa zakazuje.
3. Kaţdý vlastník, resp. správca pozemku je povinný zabezpečiť odtok povrchovej vody zo
svojho pozemku tak, aby nespôsoboval škodu a problémy vlastníkom pozemkov pod ním.
Za týmto účelom v tých prípadoch, kde je to moţné, je vlastník resp. správca pozemku
povinný udrţiavať rigol na daţďovú vodu pod jeho pozemkom v zodpovedajúcom stave. Ak
je na odtok povrchovej vody vybudovaná daţďová kanalizácia musí vlastník nad ňou, resp.
jej správca zabezpečiť vpust tak, aby nedochádzalo k vplavovaniu hrubých nečistôt / osadiť
mrieţku/.
4. Zakazuje sa:
a/ napojenie odpadovej daţďovej vody do obecnej splaškovej
kanalizácie.
b/ vypúšťanie splaškových vôd je riešené VZN č. 2/2004 o nakladaní
s odpadovými vodami.

§8
OSTATNÉ ZÁKAZÁNÉ ČINNOSTI
1. Zakazuje sa:

a/ nad mieru primeraným pomerom obťaţovať iného hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými
odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.
b/ ak namerané najvyššie hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí
a v stavbách prekročia prípustné hodnoty určené Nariadením vlády

SR č. 20/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami,
prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí úpravu priestorov tak, aby
spĺňali podmienky citovaného nariadenia.
§9
PRIESTUPKY A POKUTY
1. Porušovanie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na
konanie o priestupku sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. O priestupkov v znení neskorších
predpisov. Za priestupok moţno uloţiť blokovú pokutu do výšky 1 000,- Sk .
2. Starosta môţe právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
uloţiť pokutu do 200 000,- Sk, ak
a.) poruší nariadenie,
b.) neudrţuje čistotu a poriadok na uţívanom pozemku alebo na inej
nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak
znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených
miest,
c.) nesplní v určenej lehote bez váţneho dôvodu povinnosť uloţenú
starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas
odstraňovania a pri odstraňovaní následkov ţivelnej pohromy alebo pri
inej mimoriadnej udalosti.
§10
SPOLOČNÉ A ZAVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šuňava č. 1/2008 Ţivotné prostredie v obci Šuňava
schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 03.07.2008 uznesením č.17
2. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šuňava č. 1/2008 Ţivotné prostredie v obci nadobúda
platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom a účinnosť 15. dňom po vyvesení na
úradnej tabuli Obce Šuňava

V Šuňave dňa 03.07.2008

...........................................................

Stanislav Kubaský
starosta obce

Doloţky :
Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:
dňa : 18.06.2008

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným
zastupiteľstvom vyvesené (publikované) na úradnej tabuli obce :

dňa : 04.07.2008

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : 19.07.2008

pečiatka

podpis: ............................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť:
dňa : 20.07.2008

pečiatka

podpis: ............................

K VZN č. 1/2008 Ţivotné prostredie v obci Šuňava neboli vznesené ţiadne pripomienky.
V Šuňave, 03.07.2008

