Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2020 o verejnom poriadku na území
Obce Vojčice

Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
- zverejnený na webovom sídle obce dňa:
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:

04.11.2020
04.11.2020
04.11.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane) 14.11.2020
Doručenie pripomienok (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
20.11.2020
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 25.11.2020

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vojčiciach dňa 25.11.2020 pod č.: 7/2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Vojčice dňa: 26.11.2020
VZN zverejnené na webovom sídle obce Vojčice dňa: 26.11.2020
VZN zverejnené na úradnej tabuli obce Vojčice dňa: 26.11.2020
VZN zvesené z úradnej tabule obce Vojčice dňa: ………………
VZN nadobúda účinnosť dňom: 12.12.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach vydáva podľa § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o verejnom poriadku na území
Obce Vojčice
Čl. 1
Úvodné a základné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného naradenia (ďalej len VZN ) je stanoviť pravidlá a
povinnosti občanov, návštevníkov obce a právnických osôb pôsobiacich na území obce, pri
dodržiavaní podmienok verejného poriadku.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
Verejným poriadkom sa v zmysle tohto VZN rozumie súhrn podmienok a povinností
upravujúcich udržiavanie verejnej čistoty, používanie verejných priestranstiev, parkovanie
dopravných prostriedkov, umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení, dodržiavania
podmienok nočného kľudu, správanie sa na cintorínoch a pohrebiskách a ochrany
povrchových a pozemných vôd.
Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia
verejnosti. Sú to najmä všeobecne prístupné cesty a verejné komunikácie vrátane chodníkov,
cyklistických trás, verejných plôch zelene, nábreží, lesov , parkov a mostov. Taktiež
periodicky užívané miesta ako dopravné prostriedky, miesta športových podujatí, obchodné
prevádzky a podobne, v dobe ich činnosti. Výnimku tvoria priestranstvá, ktoré sú vo
vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, s výnimkou obcí. V prípade pochybnosti je
Obec Vojčice oprávnená rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo.
Obecnou zeleňou sa v zmysle tohto VZN rozumejú parky, lesné a ostatné zelené
priestranstvá na území obce.
Chodníkom sa v zmysle tohto VZN rozumie spevnená plocha vyhradená výlučne pre
pohyb chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo, alebo iným spôsobom.
Verejnou komunikáciou sa v zmysle tohto VZN rozumie cesta pre motorové a nemotorové
vozidlá slúžiace pre dopravu osôb a nákladov, nachádzajúce sa na území obce.
Parkoviskom sa v zmysle tohto VZN rozumie tá časť verejnej komunikácie, ktorá slúži na
odstavovanie cestných motorových a nemotorových vozidiel.
Automobilovým a iným vrakom sa v zmysle tohto VZN rozumie osobné alebo nákladné
motorové vozidlo, autobus, alebo iný dopravný prostriedok, ktorý pre svoj technický stav
neslúži svojmu účelu, alebo bol vyňatý z evidencie motorových vozidiel a nachádza sa na
verejnom priestranstve.
Čl. 3
V záujme ochrany zdravia, bezpečnosti občanov a s cieľom zlepšiť vzhľad, čistotu a životné
prostredie v obci, sa na verejných priestranstvách z a k a z u j e :
1.

Odhadzovať smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly, zvyšky jedál, ovocia a iné odpadky
mimo nádob na to určených.

2.

Čistiť, umývať a opravovať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, alebo inak
znečisťovať priestranstvo splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami, s
výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných
tabuliek motorových vozidiel vodou bez chemických prísad.
3. Poškodzovať a znečisťovať verejné priestranstvá ako sú chodníky, cesty, steny budov,
oplotenie, verejnoprospešné zariadenia a objekty / autobusové zastávky, dopravné
zariadenia, dopravné značenie, telefónne stanice, osvetľovacie telesá a pod. / a zariadenia
slúžiace na relaxáciu, oddych, šport a podobne.
4. Vylepovať plagáty, reklamné pútače mimo vyhradených plôch.
5. Spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a odpadky na zemi, alebo v zberných nádobách,
svojvoľne zakladať skládky smetí a odpadu mimo miest na to vyhradených.
6. Porušovať zaužívané pravidlá správania sa a zásady občianskeho spolunažívania, najmä
znečisťovaním verejného priestranstva vykonávaním telesnej potreby, zvratkami,
pľuvaním, obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a podobne.
7. Obťažovať iných občanov hlukom, prachom, dymom, zapáchajúcimi plynmi, parami,
tekutým odpadom, svetlom, vibráciami, tienením a zápachom vznikajúcim od
hospodárskych zvierat.
8. Obťažovať občanov výbuchmi, detonáciami a svetlom pochádzajúcim z používania
zábavnej a inej pyrotechniky, mimo prípadov povolených povoľovacím orgánom.
9. Umožňovať prenikanie chovaných domácich alebo hospodárskych zvierat a hydiny na
cudzie pozemky, komunikácie a verejné priestranstvá.
10. Bez povolenia vyrúbavať stromy, kroviská a inú zeleň.
11. Vyklepávať koberce na balkónoch, loggiách a v oknách spoločných priestorov bytových
domov.
12. Ponechávať voľne pohybujúce sa psy a iné zvieratá bez dozoru.
13. Vstupovať so psami, alebo inými zvieratami do detských ihrísk, pieskovísk, alebo do
iných priestorov, kde je to zakázané.
14. Konzumovať alkoholické nápoje pred reštauráciami a obchodnými zariadeniami, pokiaľ
preto neboli vytvorené stolovacie a hygienické podmienky po predchádzajúcom súhlase
obecné úradu .
Čl. 4
Dodržiavanie nočného kľudu
1.
2.

3.
4.

Čas nočného kľudu je na celom území obce stanovený od 2200 hodiny do 600 hodiny
rannej.
Občanom obce, jeho návštevníkom, podnikateľským a iným subjektom, je zakázané rušiť
nočný kľud hlasovými, zvukovými, svetelnými prejavmi ako spevom, produkovanou a
reprodukovanou hudbou, hlukom motorov áut a strojov, výbušninami, signálnymi a
osvetľovacími svetlicami a pod. Majitelia psov a iných domácich a hospodárskych zvierat
sú povinní zabezpečiť, aby nočný kľud nebol narušovaný zvukovými alebo inými
prejavmi týchto zvierat.
Zákaz sa netýka činností určených plánom úpravy a čistenia komunikácií, ich zimnej
údržby, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a podobne, ktoré nie je možné vykonať
v inom čase.
Prevádzkovanie pohostinských a zábavných zariadení, kultúrnych, zábavných,
športových a iných podujatí zasahujúcich do stanoveného času nočného kľudu je možné
len s predchádzajúcim súhlasom obecného úradu.
Čl. 5
Užívanie verejného priestranstva

1. Každý občan obce, jeho návštevník, alebo právnická osoba, má právo zdržiavať sa na
verejných priestranstvách a tieto užívať len na účely, pre ktoré boli tieto zriadené, ak
nebol daný súhlas k ich inému využitiu.

Čl. 6
Povinnosti majiteľov, správcov a užívateľov nehnuteľností susediacich s verejným
priestranstvom
1. Majitelia, správcovia, prípadne užívatelia domových a iných nehnuteľností susediacich s
verejným priestranstvom sú povinní :
a/ zabezpečovať pravidelnú údržbu a opravu objektov, udržiavanie ich čistoty. V prípade
potreby vykonávať ich dezinfekciu a deratizáciu,
b/ uličné priečelia všetkých objektov udržiavať čisté, zbavené nevhodných nápisov a
kresieb,
c/ dvory, záhrady, priľahlé plochy a chodníky, ale aj stromy a kríky udržiavať tak, aby
týmito nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlého verejného priestranstva,
d/ kvetináče, ozdobné nádoby a iné predmety umiestniť na oknách a balkónoch tak, aby
týmito neboli ohrozovaní chodci a nebolo znečisťované verejné priestranstvo,
e/ firemné tabule a reklamné zariadenia udržiavať čisté, pravidelne ich obnovovať a
umiestňovať tak, aby neohrozovali chodcov a netvorili prekážku ich voľného pohybu,
f/ reklamné zariadenia na objektoch umiestňovať len so súhlasom obecného úradu za
dodržania podmienok ním stanovených.
2. Majitelia, správcovia, prípadne užívatelia rodinných domov a rekreačných chát sú povinní
zabezpečiť smetnú nádobu na tuhý komunálny odpad, starať sa o jej riadny stav a
pravidelné vyprázdňovanie.
3. Prevádzkovatelia bufetov, predajných stánkov, obchodných zariadení pre predaj
potravinárskeho tovaru, lahôdok, cukroviniek, ovocia a zeleniny sú mimo povinností
podľa ods.1 povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí zariadenia.
Zariadenie musia vybaviť potrebným počtom odpadkových košov a smetných nádob,
starať sa o ich riadny stav a ich pravidelné vyprázdňovanie.
4. Prevádzkovatelia obchodných a iných zariadení vybavených výkladnými skriňami,
zodpovedajú za ich čistotu, aranžérsku úpravu a estetický vzhľad.
Čl. 7
Povinnosti účastníkov cestnej premávky
1. Užívatelia verejných komunikácií nachádzajúcich sa na území obce sú povinní :
a/ prepravovaný náklad zabezpečiť tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním, alebo
odkvapkávaním neznečisťoval komunikáciu a ovzdušie,
b/ pri zistení poruchy vozidla, alebo uloženia nákladu, ktoré by mohli znečistiť
komunikáciu, alebo iné verejné priestranstvo, neodkladne ich odstrániť a zároveň
vykonať také opatrenia, aby znečistenie verejného priestranstva bolo obmedzené na
nevyhnutnú mieru,
c/ ak došlo k znečisteniu verejnej komunikácie bezodkladne ju očistiť na svoje náklady,
d/ pri stavebných prácach výlučne používať prístupové komunikácie určené obecným
úradom,
e/ premiestniť, alebo inak odstrániť stojace motorové vozidlá pred čistením komunikácií
podľa podmienok upravených dopravnými značkami. Vozidlá, nachádzajúce sa v čase
čistenia na komunikácii, budú odtiahnuté na náklady ich majiteľov.
2. Užívateľom komunikácií sa zakazuje :
a/ jazdiť s vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky upravené všeobecne záväzným právnym
predpisom,
b/ jazdiť po verejnej zeleni a chodníkoch, parkovať na nich, mimo prípadov, ak je takéto
parkovanie dovolené.

Čl. 8
Udržiavanie čistoty a zjazdnosti komunikácií
1. Udržiavaním čistoty a zjazdnosti komunikácií sa rozumie ich zametanie, kropenie,
umývanie, odstraňovanie snehu, náľadia a čistenie kanalizačných a dažďových vpustí.
2. Za údržbu a čistotu obecných komunikácií zodpovedá obec. Výkon správy obecných
komunikácií môže obec zmluvne previesť na iné subjekty.
3. Rozsah, spôsob a frekvencia úkonov vyplývajúcich z čistenia a údržby zjazdnosti
obecných komunikácií sa riadi harmonogramom stanoveným obecným úradom.
4. Za čistotu, zjazdnosť a údržbu komunikácií vo vlastníctve štátu, ktoré prechádzajú obcou,
zodpovedá organizácia, ktorá má tieto komunikácie v správe.
Čl. 9
Udržiavanie čistoty a schodnosti chodníkov
1. Udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa rozumie ich zametanie, zmývanie,
oplachovanie, odstraňovanie blata, snehu, buriny, odpadkov a iných nečistôt.
2. Hlavné čistenie sa vykonáva po celej šírke a dĺžke chodníka, pričom musí byť vykonané
tak, aby chodci boli čo najmenej obťažovaní. Pokiaľ je potrebné, chodník musí byť čistený i
viackrát v priebehu dňa.
3. Zmetené nečistoty sa ukladajú do smetných nádob. Z a k a z u j e sa zhŕňať zmetené
nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do kanálových vpustí, na zelené pásy, alebo
ponechávať ich zhrnuté na chodníkoch, alebo ich spaľovať.
4. V zimnom období chodníky a poľadovica na nich musia byť odstránené čo najskôr po jej
vytvorení. Podľa situácie je potrebné odstraňovať sneh a poľadovicu z chodníkov i viackrát v
priebehu dňa. V prípade poľadovice musia byť chodníky posypané materiálmi zdrsňujúcimi
námrazu tak, aby boli bezpečne schodné. Sneh z chodníkov musí byť zhrnutý na okraj
vozovky tak, aby bol zabezpečený prechod chodcov z chodníka na komunikáciu, prístup ku
kanálovým vpustiam a stanovištiam smetných nádob. Odvoz nahromadeného snehu
zabezpečuje správca komunikácie.
5. Ak sú pri chodníkoch majiteľmi alebo správcami domových nehnuteľností, vysadené
pásy zelene sú majitelia resp. správcovia povinní takéto plochy pravidelne udržiavať v čistote.
6. Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti
chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.
Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady
v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov
okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne
predpísaným spôsobom upozorniť.
Čl. 10
Podmienky pre osobitné užívanie verejných priestranstiev
1. Trvalé alebo prechodné užívanie verejného priestranstva je možné len s predchádzajúcim
súhlasom a za podmienok stanovených obecným úradom. Vydanie súhlasu podlieha
miestnym poplatkom.
2. Každý, komu je vydané povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva je
povinný :
a/ dodržiavať podmienky pre užívanie verejného priestranstva obsiahnuté vo vydanom
povolení,
b/ zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva nad mieru nevyhnutne
potrebnú pre účely jeho osobitného užívania,
c/ používať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej obmedzované jeho
používanie k pôvodnému účelu,
d/ zabezpečiť prístup k inžinierskym sieťam / uzáverom vody, plynu, elektrickej energie,
kanálovým vvpustiam /, požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov a záchrannej
služby, ktoré prechádzajú verejným priestranstvom, alebo sú na ňom umiestnené,
e/ pri skladovaní materiálov zachovávať protipožiarne a iné bezpečnostné predpisy.
Zabezpečiť prístupové cesty a priestor pre prípadný protipožiarny, alebo iný zásah,

f/ pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zabezpečiť potrebný dozor,
opatrenia protipožiarnej, zdravotnej a hygienickej služby,
g/ zabezpečiť užívateľom verejného priestranstva bezpečnosť i po zotmení a v nočnej
dobe,
h/ po skončení užívania verejného priestranstva pre osobitné účely, uviesť ho do
pôvodného stavu na svoje náklady a v stanovenom termíne.
Čl. 11
Vykonávanie stavebných prác
1.
2.

Subjekty vykonávajúce stavebnú činnosť môžu verejné priestranstvo užívať len v
rozsahu určenom plánom organizácie výstavby schválenom obecným úradom.
Verejné priestranstvo pre vykonávanie stavebných prác môže byť používané len pri
dodržaní týchto podmienok :
a/ pracovisko, na ktorom sú vykonávané stavebné práce, musí byť označené tabuľou
umiestnenou na viditeľnom mieste s označením názvu a adresy subjektu, ktorý práce
vykonáva a doby, na ktorú bolo vydané povolenie na osobitné užívanie verejného
priestranstva,
b/ búracie práce vykonávať tak, aby tehly, škridle a iný materiál bol spúšťaný len
prostredníctvom krytých žľabov umiestnených nad úroveň terénu tak, aby
nedochádzalo k prášeniu a zabránilo sa úrazom,
c/ skladovať sypké hmoty, maltu a iný materiál je možné len na povolenom, a od
ostatného okolia oddelenom priestranstve, a to len v nevyhnutne potrebnom množstve
tak, aby nemohli byť vetrom, alebo dažďovou vodou roznášané do okolia,
d/ ak stavenisko nie je od ostatného okolia ohradené, stavebná suť musí byť z verejného
priestranstva odvážaná denne, do ukončenia pracovnej doby organizácie prevádzajúcej
stavebné práce, vrátane vykonania čistenia, prípadne umývania priľahlých chodníkov a
vozoviek.

3. Obecný úrad je oprávnený nariadiť, aby práce na frekventovaných miestach, alebo z iného
odôvodneného naliehavého záujmu, boli vykonávané v nepretržitej prevádzke.
Čl. 12
Rozkopávky
1.

Stavebné a stavebno-udržiavacie práce, vyžadujúce si rozkopanie ulíc, chodníkov,
verejnej zelene, prípadne iných plôch, čo má za následok porušenie ich funkčnosti, musia
byť vykonávané koordinovane a čo najskôr, podľa potreby i v nepretržitej prevádzke.
1. Rozkopávky je možné vykonávať len pri dodržaní týchto podmienok :
a/ miesto rozkopávky musí byť označené tabuľou umiestnenou na viditeľnom mieste
s označením subjektu, ktorý rozkopávku vykonáva,
b/ priestory rozkopávky musia byť vybavené zariadeniami umožňujúcimi bezpečný
prechod chodcov. Okolie musí byť po celej dĺžke rozkopávky opatrené zábranami
upozorňujúcimi verejnosť na miesto rozkopávky a zamedzujúce vstup do jej
priestorov,
c/ rozkopávka verejnej komunikácie musí byť opatrená príslušnou dopravnou značkou,
d/ pokiaľ je rozkopávka vykonávaná na miestach dostatočne neosvetlených verejným
osvetlením a trvá i po zotmení a v nočnej dobe, musí byť opatrená výstražným
osvetlením.
3.

Správcovia inžinierskych sietí, ktorí zasahujú do verejných priestranstiev pri
odstraňovaní následkov havárií, sú povinní takýto zásah oznámiť neodkladne,
najneskoršie do 24 hodín od vykonania rozkopávky obecnému úradu a vyžiadať si
dodatočný súhlas na rozkopávku.

Čl. 13
Vykladanie a nakladanie výrobkov a materiálov
Nakladať, skladať materiál a výrobky na chodníkoch a okraji vozoviek je povolené len vtedy,
ak sa tak nedá urobiť bez veľkých ťažkostí na inom mieste. Naloženie a zloženie musí byť
vykonané čo najrýchlejšie.
Čl. 14
Umiestňovanie plagátov a reklamných objektov
1. Vylepovať plagáty je možné len na miestach a objektoch určených pre tento účel.
1. Umiestňovať reklamné pútače alebo iné propagačné a reklamné objekty a zariadenia je
možné len na základe povolenia vydaného obecným úradom.
2. Na verejných priestranstvách a verejne viditeľných plochách sa zakazuje :
a/ akýkoľvek slovný, alebo grafický prejav, ktorým by bola znižovaná ľudská dôstojnosť
alebo urážal národnostné alebo náboženské cítenie,
b/ propagácia produktov, ktorých výroba, predaj, poskytovanie, alebo používanie je
zakázané,
c/ propagácia násilia, vandalizmu a vulgárností alebo svojim obsahom navádzanie na
protiprávnu činnosť alebo súhlas s takýmto postupom,
d/ propagácia sexuality zobrazovaním sexuálnych symbolov, nahoty, alebo čiastočnej
nahoty tela,
e/ propagácia produktov poškodzujúcich zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby
na ich škodlivosť bolo výslovne a zreteľne upozornené,
f/ propagovať produkty ako prospešné zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín, ak to nie je
odborne preukázané.
4. Na veľkoplošných nosičoch, vysielaním obecného rozhlasu sa zakazuje reklama
tabakových výrobkov, alkoholických nápojov okrem piva. Zakazuje sa reklama iných
návykových látok, liečiv, ktoré obsahujú omamné, psychotropné a iné návykové látky a
liečivá, ktoré sú len na lekársky predpis.
5. Vylepovanie plagátov a umiestňovanie reklamných pútačov a iných propagačných a
reklamných objektov a zariadení podlieha miestnym poplatkom.
Čl. 15
Automobilové a iné vraky
1.
2.

3.
4.

Automobilové vraky je zakázané umiestňovať alebo ponechávať na komunikáciách alebo
iných verejných priestranstvách.
Majiteľ automobilového vraku je povinný odstrániť ho z komunikácie alebo iného
verejného priestranstva do 15 dní od trvalého odhlásenia z evidencie motorových vozidiel
alebo doručenia výzvy na jeho odstránenie. V prípade nedodržania uvedenej lehoty je
povinný za každý nasledujúci deň platiť poplatok za užívanie verejného priestranstva.
Ak automobilový vrak neodstráni ani po opakovanej výzve, obec zabezpečí odstránenie a
likvidáciu automobilového vraku, pričom jeho majiteľ je povinný obci uhradiť všetky
náklady týmto vzniknuté.
Opustené vraky, ktorých majiteľov sa nepodarilo zistiť budú odstránené a zlikvidované
na základe rozhodnutia obecného úradu.
Čl. 16
Odťahovanie motorových vozidiel

1.

2.

Ak sa havarované a inak poškodené alebo nedovolene zaparkované vozidlo stane
prekážkou cestnej premávky alebo inak riadneho užívania verejného priestranstva , vodič
alebo prevádzkovateľ motorového vozidla ho na pokyn starostu obce neodstráni, bude
motorové vozidlo odvezené odťahovou službou zriadenou pre tieto účely na náklady
majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla.
Za vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky alebo riadneho používania verejného
priestranstva sa považuje vozidlo nepojazdné, opustené alebo odstavené na mieste kde je

3.

to dopravnou značkou, pravidlami cestnej premávky, nariadením obce alebo týmto VZN
zakázané.
O tom, či vozidlo tvorí prekážku podľa ods. 2, rozhoduje starosta obce.
Čl. 17
Ochrana povrchových a podzemných vôd

1. Každý občan, návštevník obce, podnikateľský alebo iný subjekt sa musí správať tak, aby
svojim konaním nespôsobil znečisťovanie vodných tokov a vodných nádrží,
nepoškodzoval ich zariadenia a neohrozoval a nepoškodzoval život živočíchov a rastlín,
ktoré sa nich nachádzajú.
2. Zakazuje sa:
a/ do korýt vodných tokov, záchytnej priekopy, rybníka vhadzovať odpad a akékoľvek
predmety alebo tieto ukladať na miesta, z ktorých by mohli byť splavované a tým
ohrozovali akosť a nezávadnosť vôd alebo ohroziť bezpečnú prevádzku zariadení,
b/ do povrchových vôd vylievať alebo vypúšťať zdravotne alebo bezpečnostne závadné
látky alebo tekutiny, najmä ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné hnojivá, tuhé a
tekuté kaly, soli a iné škodlivé látky,
c/ svojvoľne vyrubovať, poškodzovať dreviny alebo iný porast na brehoch vodných tokov
a nádrží alebo odstraňovať alebo poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy,
odoberať pitnú vodu pre účely umývania dopravných prostriedkov a pre
poľnohospodársku malovýrobu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení
Čl. 18
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obecného úradu a poslanci
obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach.
1. Fyzické osoby, ktoré porušia ustanovenia tohto VZN, sa dopustia priestupku podľa zákona
č. 372/90 Zb. za čo im podľa povahy priestupku môže byť uložená pokuta do výšky
165,97 €.
2. Právnickej osobe, ktorá poruší ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia môže
starosta obce uložiť pokutu do výšky 3 319,39 €.
Čl. 19
Záverečné ustanovenia
1. Pravidlá určujúce poriadok v obytných domoch stanovuje domový poriadok.
1. Za stav verejného poriadku a dodržiavanie zákonnosti počas prevádzkovej doby dočasne
užívaných priestranstiev sú zodpovední ich užívatelia, pričom pred a po prevádzkovej
dobe sa hostia nesmú zdržiavať v týchto priestoroch.
2. Týmto Všeobecne záväzným nariadením obce Vojčice nie sú dotknuté práva a povinnosti
vyplývajúce z iných platných právnych predpisov.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Vojčice o verejnom poriadku bolo schválené
obecným zastupiteľstvom Obce Vojčice uznesením č. 138/2020 dňa 25.11.2020.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
5. Toto všeobecne záväzné nariadene nadobúda účinnosť od 12.12.2020.
Vo Vojčiciach, dňa 04.11.2020

Mgr. Vlastimil Kiral - Varga
starosta obce

