Vyvesené dňa: 24.09.2008
Zvesené dňa: 3.11.2008
Nadobudlo účinnosť dňa: 15.10.2008
Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v plnom znení, zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v plnom znení, zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v plnom znení, zákonom č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v plnom znení a zákonom 126/2006 o verejnom zdravotníctve v plnom znení vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie
5/2008
o dodržiavaní poriadku a čistoty, užívaní verejných priestranstiev a údržbe verejnej zelene na území
obce Rohožník
§1
Všeobecné ustanovenia
1)
2)

3)

4)

Nariadenie upravuje pravidlá udržiavania poriadku a čistoty na verejných priestranstvách ako aj ich užívanie ako
prirodzenú povinnosť všetkých fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce, ako i tých subjektov, ktoré
sa na území obce zdržiavajú prechodne.
Za verejné priestranstvá sa podľa tohoto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie,
zodpovedajúce ich určeniu. Sú to najmä : komunikácie (ulice, námestia, chodníky, cesty, mosty a pod. ), verejné
priechody, verejné schody, verejné parky, sady, lesy, zverené záhrady, strážené i nestrážené parkoviská, ako aj
ďalšie priestranstvá verejne prístupné.
Verejnú zeleň tvoria nehnuteľnosti – pozemky a ich plošné časti (ďalej iba „plochy zelene“) porastené súvislými
alebo rozptýlenými, plošnými a priestorovými útvarmi zelene. Zeleň tvoria všetky vývinové štádiá drevín, tráv a bylín,
rastúcich jednotlivo alebo v skupinách, nezávisle od toho kde sa nachádzajú, kto je ich vlastník, užívateľ alebo
správca. Prvok zelene je strom, ker, záhon, živý plot, trávnik, skupina krov a stromov, alej stromov pestovaných na
plochách zelene alebo v prenosných nádobách a žľaboch.
Príslušenstvom plôch zelene sú: stavebné prvky, technická vybavenosť, lavičky, športové a detské ihriská, prenosné
nádoby a pod.

PRVÁ ČASŤ
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
§2
Zodpovednosť za údržbu, poriadok a čistotu verejného priestranstva
1)
2)
3)
4)

Vlastníci, správcovia a užívatelia zodpovedajú za údržbu verejnej zelene a čistotu verejných priestranstiev,
pozemkov, nehnuteľností a iných objektov na území obce a sú povinní bezodkladne znečistenie alebo neporiadok
odstrániť.
Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a podobných prác zodpovedá právnická alebo fyzická osoba
vykonávajúca uvedené práce.
Obyvateľ a návštevník obce zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje znečistenie alebo neporiadok.
Správu verejnej zelene na území obce zabezpečuje Obecný úrad Rohožník ako správca verejnej zelene, v rozsahu:
a) zabezpečuje prostriedky potrebné na čistenie a údržbu verejného priestranstva a zelene,
b) sústavne dozerá na dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve,
c) zabezpečuje pravidelné čistenia verejného priestranstva,
d) zabezpečuje zjazdnosť komunikácií, v zimnom období odstraňovanie snehu,
e) zaobstarávanie a rozmiestňovanie dostatočného počtu odpadových nádob, pravidelne ich vyprázdňuje a stará
sa o ne,

f)

oznamuje znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti pri udržiavaní čistoty a poriadku
príslušným orgánom,
g) na plochách zelene nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách vykonáva odborné záhradno-technické
a záhradnícke činnosti pri zakladaní, ošetrovaní, udržiavaní, odstraňovaní a obnove všetkých prvkov a
príslušenstiev zelene,
h) udržiava plochy verejnej zelene (najmä dosádzanie rastlín) v súlade so schváleným projektom tak, aby bol jeho
ideový zámer zachovaný a dlhodobo formovaný,
i) užíva a chráni plochy verejnej zelene, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu a odstraňovaniu alebo k
obmedzovaniu ich funkcií,
j) udržiava plochy zelene v stave, aby sa zabránilo ich presahovaniu do susedných nehnuteľností, verejných
priestranstiev a komunikácií, ohrozovaniu zdravia, života a majetku ľudí, poškodzovaniu, tieneniu a inému
obmedzovaniu užívania susedných nehnuteľností, verejných priestranstiev a komunikácií,
k) kosí zatrávnené plochy verejnej zelene podľa potreby
l) udržiavať plochy zelene v čistote,
m) odstraňovať nečistoty a odpady.
n) vyhodnocuje, eviduje a aktualizuje súhrnné údaje o stave verejnej zelene,
o) vypracováva podklady pre rozpočet Obce Rohožník,
p) zabezpečuje projektovú dokumentáciu záhradných a krajinných úprav,
q) vydáva súhlas k výrubom drevín v súlade s platnými právnymi predpismi a k vyňatiu plôch zelene,
r) eviduje pozemky pre náhradnú výsadbu drevín,
s) účasť na územnom a stavebnom konaní, vydávanie stanovísk k územno-plánovacej, projektovej, stavebnej
alebo inej činnosti a kolaudácii stavieb, pri ktorých je alebo môže byť dotknutá zeleň.
§3
Dodržiavanie poriadku a čistoty na pozemkoch a nehnuteľnostiach
(1) Dvory, záhrady a areály firiem, hraničiace s verejným priestranstvom, musia byť upravované a udržiavané tak, aby
neboli prerastené burinou a aby nečistota z nich nebola zanášaná, prípadne splavovaná dažďom na verejné
priestranstvo.
(2) Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je zodpovedný :
a) za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo dvorových častiach, podchodoch a pod.,
b) za čistotu uličných priečelí ( fasád ) a oplotení obytných domov a iných objektov, aby boli čisté a zbavené
nevhodných kresieb a nápisov,
c) za vykonanie opatrení k zamedzeniu vzniku príčin a rozširovania nepríjemného hmyzu a podľa potreby za
vykonanie dezinfekcie a dezinsekcie objektu,
d) za odstránenie príčin výskytu hlodavcov a za zabezpečenie ničenia hlodavcov – deratizáciu,
e) za zabezpečenie kvetináčov, nádob na kvety a iných predmetov, umiestnených na vonkajšej stene okien proti
pádu a vytekaniu vody
f) za vybavenie budov minimálne zo strany chodníka a verejných komunikácií odkvapovými žľabmi tak, aby
dažďová voda nestekala na chodcov.
§4
Dodržiavanie poriadku a čistoty na verejných priestranstvách
1) V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu obce je na verejných priestranstvách zakázané:
a) odkladať a odhadzovať rôzne predmety ( papier, obaly, krabice, fľaše, ohorky z cigariet, plechovky
zvyšky jedál, ovocia, zeleniny a iné nepotrebné veci) na miesta, ktoré nie sú na to určené,
b) vysypávať a rozsypávať smeti a prepravovaný materiál,
c) skladovať smeti a odpadky a spaľovať ich,
d) skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
e) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
f) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, zvratkami, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo
iným podobným spôsobom,

5)

6)

7)
8)

g) vyklepávať prach a vyhadzovať odpadky a odkvitnuté časti kvetov a listy z okien a balkónov a iným
spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,
h) poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné a pamiatkové objekty, zariadenia, lavice,
nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk a iné zariadenia,
i) zakladať oheň a vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad,
j) umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty na iných miestach ako na to určených,
k) obťažovať zápachom a vypúšťať škodlivé plyny nad obvyklú mieru stanovenú hygienickými predpismi,
l) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja,
m) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, fekáliami zvierat, splaškami a inými
znečisťujúcimi tekutinami, zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie vozidiel každého druhu na
verejných priestranstvách,
n) vylievať znečistené úžitkové vody do uličných kanalizačných otvorov, na chodníky a ostatné verejné
priestranstvá v zmysle platných hygienických noriem,
o) vyhadzovať akékoľvek predmety do korýt vodných tokov, alebo ich ukladať na miesta z ktorých by
mohli byť do nich splavené a tým ohroziť akosť, zdravotnú nezávadnosť alebo prietok toku,
p) vypúšťať odpadové vody do vodného toku bez povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej vodnej
správy,
q) vstupovať so zvieratami na detské ihriská, na pieskoviská alebo na iné miesta určené osobitnými
právnymi predpismi a vypúšťať ich do týchto priestorov,
r) cez územie obce dopravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený, v dôsledku čoho dochádza
k jeho úniku (prášeniu, odkvapkávaniu, spadnutiu), čím sa znečisťuje miestna komunikácia a jej okolie,
s) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich,
t) používať zábavnú pyrotechniku na verejných miestach okrem 31. decembra 2008 v čase od 18:00 hod.
do 4:00 hod, kedy je používanie na vlastné nebezpečie povolené.
Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, kioskov, pojazdných predajní, reštauračných zariadení a podobných predajní a
zariadení, v ktorých sa predáva občerstvenie, sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok v okolí týchto zariadení, a to
najmä umiestnením dostatočného počtu nádob na odpadky, upozornením zákazníkov na udržiavanie čistoty a
pravidelným vyprázdňovaním odpadkových nádob a čistením priľahlých priestranstiev. Odpadové koše sa nesmú
vyprázdňovať do uličných košov na odpadky. V prípade preukázateľného znečistenia v súvislosti s prevádzkovaním
predmetného zariadenia i do vzdialenosti väčšej. V prípade výskytu hlodavcov sú povinný odstraňovať príčiny ich
výskytu, zamedziť šíreniu, na vlastné náklady zabezpečiť deratizáciu. O celoplošnej obecnej deratizácii
a dezinsekcii je oprávnené rozhodnúť obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.
Pri nakladaní alebo vykladaní tovaru prevádzkovateľ vozidla nesmie ohroziť bezpečnosť ostatných užívateľov
verejného priestranstva , najmä chodcov. Po dobu vykladania alebo nakladania tovaru sa zakazuje ponechať motor
vozidla v chode, pokiaľ to nevyžaduje bezpečnosť manipulácie ( hydraulické ramená, plošiny a pod. ). Nakladanie a
vykladanie tovaru na verejnom priestranstve je povolené len vtedy, ak to nie je možné urobiť mimo verejného
priestranstva.
Obaly z dovezeného tovaru musia byť ihneď po vyložení odpratané z verejného priestranstva.
Veľkorozmerný odpad určený na odvoz je možné vyniesť na verejné priestranstvá len po pristavení kontajnera alebo
vozidla na to určeného.
§5
Osobitné užívanie verejného priestranstva

1)

2)
3)

Pod pojmom osobitné užívanie verejného priestranstva sa rozumie verejné zhromaždenie, športové súťaže, kultúrne
a obchodné akcie, a pod. Používať verejné priestranstvo na iný účel, než na ktorý je určené, je možné na základe
povolenia alebo správneho rozhodnutia Obce Rohožník. O povolenie treba požiadať na Obecnom úrade Rohožník,
najneskôr 30 dní pred zamýšľaným užívaním verejného priestranstva.
Zásah do verejného priestranstva alebo miestnych komunikácií ( prekopávky, skládky zeminy, obchádzky a pod.),
povoľuje Obecný úrad Rohožník formou rozhodnutia v správnom konaní, ktorým určí i podmienky pre vykonanie
prác. Technické podmienky určí správca verejných priestranstiev alebo komunikácií.
Skladovať materiál a výrobky na verejnom priestranstve vyžaduje zvláštne povolenie obce. Naloženie a zloženie
musí byť bezodkladné, bez zbytočných prieťahov a je dovolené len vtedy, keď to nie je možné vykonať bez
zvláštnych ťažkostí na iných miestach. Skladovanie materiálov, uhlia, stavebných materiálov, výrobkov a pod. nie je

4)
5)

dovolené v prejazdoch domov, pred prejazdmi a na prístupových komunikáciách k objektom v zadných traktoch, na
hydrantoch, uzáveroch vody, plynu, kanalizačných vpustiach.
Osobitné užívanie verejného priestranstva je spoplatnené v zmysle VZN o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je platné v danom roku.
Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie k zvláštnemu užívaniu verejného priestranstva,
je povinná :
a) používať priestranstvo len v povolenom rozsahu a tak, aby bolo čo najmenej obmedzované jeho pôvodné
využitie,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadne znečistenie denne
odstraňovať,
c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vstupom, uzáverom vody, požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov
a záchrannej služby,
d) vykonať také opatrenia, aby bola zaručená bezpečnosť užívateľa verejného priestranstva najmä v nočnej
dobe,
e) po skončení vlastného užívania uviesť na svoj náklad verejné priestranstvo do 24 hodín do pôvodného stavu.
§6
Čistenie chodníkov a komunikácií

1)

Čistenie verejných priestranstiev je povinný zabezpečiť ich majiteľ, správca alebo užívateľ, okrem plôch
vymedzených v bode 2.
2) Čistiť chodníky a verejné priestranstvá je povinný vlastník ( správca alebo užívateľ ) nehnuteľnosti, ku ktorej sú
priľahlé, na vlastné náklady. Chodník hraničí s nehnuteľnosťou aj vtedy, keď je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh
pozemku, slúžiaci iným ako komunikačným účelom. Pri pochybnostiach, komu náleží čistiť určené miesto, posúdi
toto Obecný úrad Rohožník.
3) Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo komunikácie je zreteľne výškovo alebo
vodorovne označené. Na miestach, kde chodník nie je, treba čistiť pruh šírky 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti.
4) Chodníky sa musia čistiť pravidelne. Čistením sa rozumie povinnosť kropiť, zametať, odstraňovať burinu a nálety,
blato, sneh, odpadky a inú nečistotu.
5) V priebehu dňa treba vykonávať čistenie ( odstránenie papierov, odpadkov a pod.). Smeti z chodníkov sa nesmú na
ňom ponechávať, ani zhŕňať na okraj vozovky. V menších množstvách ho možno vložiť do zberných nádob na
domový odpad, pri väčšom množstve treba zabezpečiť jeho mimoriadny odvoz.
6) Schodnosť a čistotu priľahlých chodníkov k prevádzkam obchodov, služieb, hotelov, reštauračných a pohostinských
zariadení a pod., sú ich prevádzkovatelia ( správcovia alebo užívatelia ) povinní udržiavať nepretržite.
7) Zabezpečiť čistenie chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti v zimnom období ( odpratávanie ľadu, snehu, posyp) je
povinný ich vlastník ( správca alebo užívateľ ).
8) V zimnom období treba bez prieťahov zbavovať chodníky snehu a prípadnej námrazy aj viackrát za deň. Na okraji
vozovky treba uvoľniť a očistiť vpuste kanalizácie, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení
poľadovice treba chodníky posypať inertným materiálom ( piesok, drvina a pod. ).
9) Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia
zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v miestach prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy
do domov, úseky potrebné na skladanie tovaru a pod. a pre prekládku odpadkových nádob na komunálny odpad.
Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné.
10) Čistenie komunikácií je pravidelné čistenie prieťahov komunikácií vrátane ich súčastí. Ide o čistenie vozovky, krajníc
a odvodňovacích zariadení.

DRUHÁ ČASŤ
VEREJNÁ ZELEŇ
§7
Ochrana zelene
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Každý má právo primerane užívať plochy zelene a povinnosť chrániť ich, predchádzať a nevykonávať na nich
zásahy a činnosti, ktorými sa obmedzujú funkcie, poškodzujú alebo odstraňujú plochy a prvky zelene na území obce
Rohožník.
Vlastník, užívateľ a správca plôch zelene, nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách, je povinný ich chrániť,
racionálne využívať a vykonávať na nich pravidelnú odbornú a trvalú starostlivosť a obnovu zelene.
Ten, kto svojimi zásahmi alebo činnosťou poškodí, zničí alebo naruší funkcie zelene podľa ustanovení tohto
nariadenia a ostatných platných právnych predpisov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a
zákona č. 307/1992 Z. z. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, je povinný na vlastné náklady navrátiť
plochy a prvky zelene do pôvodného stavu podľa podmienok stanovených orgánom ochrany prírody a krajiny alebo
orgánom správy zelene. Ak to nie je možné alebo ak tak nekoná, môžu uvedené orgány určiť spôsob a postup
vykonania opatrení na náklady povinnej osoby.
Plochy zelene sa nesmú vyňať, nesmú sa ich využívaním obmedziť alebo odstránením zrušiť plnenia estetických
a ekologických funkcií zelene, ak o tom nerozhodol orgán správy zelene, a to vydaním rozhodnutia, povolenia o
vyňatí, obmedzení alebo odstránení zelene.
Projektanti, obstarávatelia (investori), stavebníci a ostatné fyzické alebo právnické osoby, vykonávajúce akúkoľvek
činnosť, ktorou sa mení spôsob využitia plôch zelene, sú povinní dbať a riadiť sa podľa ustanovení tohto nariadenia,
platného Územného plánu obce Rohožník, ostatných právnych predpisov vo veci ochrany prírody a krajiny.
Projektová dokumentácia záhradných a krajinných úprav musí rešpektovať ochranné pásma existujúcich rozvodov
inžinierskych sietí; ciest a dráh pri návrhu výsadieb zelene a realizácie príslušenstva zelene.
Pri vykonávaní stavebnej, prevádzkovej alebo inej činnosti na plochách zelene a tiež na plochách majúcich
spoločnú hranicu s plochami zelene alebo na plochách inak dotknutých týmito činnosťami, sú obstarávatelia
(investori), stavebníci a fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce tieto činnosti povinní:
a) predchádzať poškodeniu a ničeniu okrasných rastlín (debnenie kmeňov, vyviazanie konárov, odkopávanie
alebo podkopávanie koreňovej sústavy) a príslušenstva na plochách zelene,
b) nevyhnutné zásahy do zelene, včítane výsadby novej zelene, vykonávať odbornými záhradníckymi úkonmi so
súhlasom orgánu správy zelene, vlastníka alebo správcu plôch zelene,
c) po ukončení stavebnej alebo inej činnosti (vrátane rozkopávok) obnoviť poškodené alebo zničené plochy a
prvky zelene a tieto odovzdať správe verejnej zelene preberacím protokolom,
d) po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov (zakrytie, zaliatie).
§8
Povinnosti pri užívaní zelene

1)
2)

Každý obyvateľ alebo návštevník obce, fyzická alebo právnická osoba pôsobiaca na území obce Rohožník má
povinnosť na plochách zelene zachovávať čistotu a poriadok, predchádzať a obmedzovať zásahy, ktoré poškodzujú
alebo ničia funkčné vlastnosti zelene.
Na verejných a vyhradených plochách zelene je zakázané:
a) poškodzovať nadzemné alebo podzemné časti okrasných rastlín, vrátane ich stanovišťa, biotopu a pôdneho
fondu na ktorom rastú,
b) odcudzovať a trhať kvety, plody a iné časti rastlín, na plochách
c) umiestňovať staveniskové zariadenia, skládky stavebných hmôt, predajné stánky,
d) znečisťovať plochy zelene akýmkoľvek odpadom a vykonávať všetky činnosti, ktoré obmedzujú rast a vývoj
rastlín, funkciu a racionálnu starostlivosť o plochy a prvky zelene,
e) vykonávať prevádzkovú alebo dopravnú činnosť (parkovanie, prejazdy, otáčanie vozidiel),
f) vypaľovať drevitý alebo bylinný porast, lístie, rastlinné zvyšky a spaľovať akýkoľvek odpad,
g) nechať voľne pobehovať psov a iné zvieratá, znečisťovať plochy ich výkalmi a využívať kríky a kmene stromov
pri venčení psov,
h) ničiť doplnkové zariadenia, ktoré sú príslušenstvom plôch zelene v zmysle § 1 ods.. 4 tohto nariadenia,
i) vykonať výrub stromov bez povolenia príslušného orgánu,

j)

upravovať existujúce dreviny rezom v čase vegetačného pokoja a cez vegetáciu, odstraňovať dreviny,
vykonávať odvetvovanie korún drevín bez súhlasu správcu verejnej zelene Obce Rohožník podľa § 2 ods. 4
tohto nariadenia,
k) porušovať vlastnícke práva k plochám zelene, pokyny a požiadavky vo veci výkonu správy plôch zelene.

§9
Škody na zeleni
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Za poškodenie zelene sa považuje poškodenie a zničenie plochy alebo prvku, vrátane príslušenstva plochy zelene.
Pri určení výšky škody na plochách a prvkoch zelene sa cena vypočíta podľa Vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a stanoví sa ekonomická ujma podľa platných
právnych predpisov za odstránenie alebo zničenie zelene.
Spôsobenú škodu na zeleni je povinný nahradiť každý, kto škodu spôsobil, fyzická alebo právnická osoba, prípadne
zákonní zástupcovia maloletých, mladistvých alebo nesvojprávnych osôb. Ak je to možné alebo účelné, je povinný
uviesť poškodené plochy a prvky zelene do pôvodného stavu.
Za škody spôsobené zvieratami zodpovedajú ich majitelia alebo tí, ktorí majú zvieratá v opatere.
Pri zistení poškodenia plôch a prvkov zelene je každý povinný bezodkladne oznámiť poškodenie Obecnému úradu v
Rohožníku.
Do doby vydania opatrení po zistenom poškodení je povinný správca, vlastník alebo užívateľ zelene urobiť
opatrenia zabraňujúce ďalším škodám.
§ 10
Ostatné náležitosti životného prostredia

(1) Nie je dovolené obťažovať obyvateľov obce nadmerným hlukom v akejkoľvek forme a to v dobe od 22,00 hodiny do
6,00 hodiny a v nedeľu celý deň.
(2) Obci Rohožník prislúcha udeľovanie výnimiek na príležitostné jednorazové podujatia, resp. pre podniky
a zariadenia zvláštneho charakteru činnosti.
(3) Je zakázané poškodzovať akékoľvek verejnoprospešné zariadenia ( lavičky v parkoch, zábradlie, informačné a
orientačné tabule, dopravné značenie , verejné telefónne automaty, označenie a príslušenstvo autobusových
zastávok a iné ).
(4) Je zakázané poškodzovať fasády domov, domové brány alebo dvere, ploty, tabule s názvami ulíc, skrine
energetických rozvodov, výklady obchodov a pod. postriekaním sprayovými farbami alebo akokoľvek inak ich
pomaľovať, či iným spôsobom znehodnotiť ( napr. oblepením plagátmi ) proti vôli majiteľa.
(5) Nie je dovolené zapratávať verejné priestranstvá vrakmi starých vozidiel, nepojazdnými vozidlami, karosériami,
odstavenými obytnými a nákladnými prívesmi alebo obytnými vozidlami, kovovým odpadom alebo súčasťami
akéhokoľvek druhu alebo pôvodu, ani stavebnými strojmi a pomôckami, obalmi, tovarom, ani ich časťami.
§ 11
Kontrolná činnosť
1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území obce Rohožník vykonávajú:
a) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Rohožník v súlade s ustanovením § 25 ods. 3 písm. d) a písm. e)
zákona 369/1990,
b) členovia komisie OZ pre verejný poriadok a životné prostredie
c) hlavný kontrolór obce Rohožník
d) poverení pracovníci Obecného úradu v Rohožníku,
e) príslušníci policajného zboru SR
f) členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Rohožník

§ 12
Sankcie
1)
2)
3)

Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o trestný čin, podľa zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Starosta obce Rohožník môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie
ustanovení tohto nariadenia v zmysle § 13 zákona č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uložiť pokutu do výšky 200.000,- Sk.
Pokuty podľa tohto § sú príjmom Obce Rohožník a musia byť použité na udržiavanie a ďalšie zveľaďovanie zelene.
§13
Záverečné ustanovenia

1)
2)
3)
4)

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku dňa 22.09.2008.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.10.2008
Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2003 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území
obce Rohožník, zo dňa 9.12.2003

Mgr. Peter Švaral
starosta obce

