VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JATOV č. 2008/2
O dodržiavaní verejného poriadku na území obce Jatov
Obecné zastupiteľstvo obce Jatov vydáva na základe § 6 a § 11, ods. 4, písm. g), § 3, ods. 3, písm. b, c, a § 4,
ods. 3, písm. e, f, g, n, Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,
pre katastrálne územie obce Jatov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o dodržiavaní verejného poriadku na území obce Jatov
Časť I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty v obci je jedným zo základných predpokladov ochrany
a zveľaďovania životného prostredia, ako aj zlepšovanie susedského a občianskeho spolunažívania.
2. Toto nariadenie (ďalej v texte len VZN) určuje všetkým obyvateľom, návštevníkom obce, ako aj
podnikateľským subjektom pôsobiacim na území obce, práva a povinnosti pri dodržiavaní verejného poriadku
a verejnej čistoty a je záväzné v celom katastrálnom území obce Jatov.
3. Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto VZN považujú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia
verejnému užívaniu (pohybu, oddychu, alebo rekreácii občanov). Sú to hlavne:
a) komunikácie – miestne, účelové a chodníky,
b) obecná zeleň – trávnaté plochy, parky, lesy a lesoparky, aleje, sprievodná zeleň komunikácií, vodných
tokov, plôch kultúrnych, športových a rekreačných zariadení, zeleň cintorínov,
c) ostatné – spevnené a nespevnené plochy, parkoviská, nezastavané územia,
autobusové a vlakové nástupištia, trhoviská, cintoríny, kultúrne, športové a rekreačné priestory, detské
ihriská, mosty, verejné priechody a schody slúžiace verejnosti.
Za verejné priestory sa nepovažujú nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve.
4. Obec v zmysle príslušnej legislatívy:
a) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života, chráni životné prostredie v obci,
b) zabezpečuje verejný poriadok v obci,
c) vykonáva miestnu štátnu správu pre miestne a účelové komunikácie,
d) vykonáva miestnu štátnu správu pre ochranu drevín
5. Obyvatelia obce sú v zmysle príslušnej legislatívy povinní:
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce,
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci.
6. Obyvatelia obce majú v zmysle príslušnej legislatívy právo:
a) požadovať ochranu svojej osoby, rodiny a majetku v obci,
b) požadovať pomoc v čase náhlej núdze,
c) používať obvyklým spôsobom verejné zariadenia a ostatný majetok obce, slúžiaci pre verejné účely,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na príslušné orgány obce.

Časť II
VEREJNÝ PORIADOK A ČISTOTA V OBCI
Článok 1
Verejný poriadok v obci
1. Zabezpečenie verejného poriadku v obci je prvým predpokladom toho, aby sa obyvatelia a návštevníci
obce cítili príjemne. V záujme jeho zachovania ma území obce Jatov je obyvateľom a návštevníkom obce
Jatov zakázané:
a) spôsobovať škody na verejných zariadeniach a cudzom majetku,

b) hrubým správaním narušovať občianske spolunažívanie vo vzťahu k najbližším susedom, ako aj ostatným
obyvateľom a návštevníkom obce,
c) nevhodným správaním rušiť nočný pokoj od 22.00 do 06.00 hod.
d) svojim správaním vzbudzovať verejné pohoršenie,
e) úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, zakrývať alebo premiestňovať turistické značky
alebo iné orientačné značenia,
f) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smetí, odpadkov na verejných priestranstvách
g) akokoľvek úmyselne ohradzovať, znečisťovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň a jej
súčasti (lavičky, odpadové koše, detské ihriská, vývesné a informačné tabule, osvetľovacie telesá, sochy,
pamätníky a pod.),
h) umiestňovať reklamy a plagáty na iných miestach ako na to určených,
ch) vykonávať výsadbu drevín bez povolenia obce,
i) vykonávať výrub drevín bez povolenia na výrub drevín

Článok 2
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
1. V záujme zabezpečenia primeraného životného prostredia, ochrany verejného poriadku a ochrany zdravia a
bezpečnosti občanov je na území obce Jatov zakázané akýmkoľvek spôsobom znečisťovať a poškodzovať
verejné priestranstvá a to najmä:
a) odhadzovať smeti, popol, papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny a iné nepotrebné veci a odpadky
mimo nádob na to určených,
b) znečisťovať verejné priestranstvá umývaním automobilov, vymieňaním motorových olejov, vytekaním
oleja z odstavených áut,
c) vypúšťať akékoľvek odpadové vody alebo iné tekutiny,
d) pľuvať, zahadzovať ohorky z cigariet,
e) znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi hospodárskych a domácich zvierat,
f) vyberať zo smetných nádob akýkoľvek odpad,
g) skladovať obaly, tovar pred prevádzkami obchodu a služieb.
2. Objekty, dvory, záhrady, priľahlé ploty a chodníky, ale aj zeleň, je užívateľ povinný udržiavať tak, aby
neznečisťoval priľahlé priestranstvo a nenarúšal cestnú premávku.
3. Uličné priečelia (fasády) obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných kresieb a
nápisov. Obchodné reklamy, firemné tabule musia byť čisté, upravené a umiestnené tak, aby neprekážali
chodcom. Výtvarné stvárnenie a umiestnenie reklám musí byť schválené Obecným úradom v Jatove.
4. Prevádzkovatelia obchodov, služieb, stánkov, kioskov a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu
a poriadok v bezprostrednom okolí zariadenia. Ďalej sú povinní zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových
košov a starať sa o ich riadny stav a pravidelné vyprázdňovanie.
5. Na verejných priestranstvách sa zakazuje robiť akékoľvek opravy motorových vozidiel väčšieho rozsahu
(výmena motora, prevodovky, náprav, karosárske práce a pod.).

Článok 3
Udržiavanie čistoty a poriadku v objektoch
1. Za čistotu a poriadok všetkých objektov a ich priľahlých častí zodpovedá ich užívateľ (správca).
2. Za čistotu a poriadok v bytových domoch a ich priľahlých častiach zodpovedajú ich správcovia, ktorí môžu
túto povinnosť preniesť prostredníctvom domového poriadku po dohode na nájomníkov. Za vyvesenie
domového poriadku a kontrolu udržiavania čistoty zodpovedá správca bytového domu.

3. Užívatelia prevádzkových priestorov sú zodpovední za riadne označenie prevádzky, udržiavanie čistoty a
poriadku v nej a v jej okolí, úpravu výkladných skríň a umiestnenie potrebného počtu smetných košov a
kontejnerov na komunálny odpad.
4. Správca objektu je zodpovedný za pravidelné zabezpečenie potrebnej údržby, opráv, dezinfekcie,
dezinsekcie a deratizácie objektu.

Článok 4
Udržiavanie čistoty chodníkov
1. Za čistenie chodníka vstupného a priľahlého (ohraničeného dĺžkou nehnuteľnosti), zodpovedá vlastník
(správca) priľahlej nehnuteľnosti (domu, dvora, záhrady a pod.). Za čistenie ostatných chodníkov, zodpovedá
Obec Jatov.
2. Čistením chodníka sa rozumie povinnosť zametať, odstraňovať blato, sneh, námrazu, odpadky a iné
nečistoty. V zimnom období v prípade poľadovice musia byť chodníky posypané vhodným materiálom tak,
aby bola námraza zdrsnená a chodníky boli bezpečne schodné. Na posyp nesmie byť použitý materiál, ktorý
by mohol ohroziť kvalitu podzemnej vody a zelene.
3. Po skončení zimného obdobia je nutné odstrániť nahromadený posypový materiál z okrajov chodníkov a
komunikácií.

Článok 5
Udržiavanie čistoty komunikácií
1. Na území obce Jatov je zakázané jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené, spôsobujú nadmernú hlučnosť a
nadmerne znečisťujú ovzdušie. V prípade, že pri preprave materiálu, alebo priamo dopravným prostriedkom
dôjde k znečisteniu komunikácie, je prepravca povinný toto ihneď odstrániť na vlastné náklady. Ak
prepravca túto povinnosť nesplní, zabezpečí vyčistenie komunikácie obec na náklady znečisťovateľa.
2. Za čistotu a čistenie (kropenie, zametanie, odstraňovanie snehu, ľadu a pod.) miestnych komunikácií
zodpovedá obec. Za čistotu a čistenie štátnych ciest zodpovedá Správa ciest . Príslušný správcovia
komunikácií zodpovedajú aj za čistenie dažďových a kanalizačných vpustí.
3. Právnické a fyzické osoby, ktoré znečistili komunikácie na území obce, sú povinné na svoje náklady tieto
bezodkladne očistiť.
4. Užívatelia miestnych komunikácií sú povinní umožniť, mechanizované a ručné čistenie ulíc a parkovísk.
Majitelia vozidiel stojacich na týchto komunikáciách sú povinní zabezpečiť ich odstránenie pred termínom
čistenia. Vozidlá nachádzajúce sa v čase čistenia na komunikácii budú odtiahnuté na náklady majiteľa.

Článok 6
Zodpovednosť za čistotu ostatných verejných priestranstiev
1. Za čistotu a čistenie ostatných verejných priestranstiev zodpovedá Obec.
2. Za poriadok v okolí predajných stánkov a kioskov zodpovedajú ich prevádzkovatelia na základe
prevádzkových poriadkov, schválených obecným zastupiteľstvom
3. Obec je povinná zabezpečovať:
- prostriedky potrebné na čistenie obce,
- pravidelné ručné príp. strojové čistenie obce,
- v zimnom období posyp a odpratávanie snehu,
- zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť hlavných peších ťahov,

- podľa potreby vyprázdňovanie odpadových košov, starať sa o ich dostatočný počet a údržbu,
- čistenie verejných priestranstiev
4. Pri organizovaní športovej, kultúrnej alebo obchodnej akcie je usporiadateľ povinný:
a) zabezpečiť dostatočný počet odpadkových košov, ich pravidelné vyprázdňovanie a odvoz
odpadkov,
b) v prípade potreby zabezpečiť mobilné sociálne zariadenie a jeho umiestnenie oznámiť orientačnými
tabuľami,
c) po skončení akcie uviesť priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.

Článok 7
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1. Verejné priestranstvo je možné užívať na iné účely len so súhlasom obce Jatov, ktorý môže takéto
povolenie vydať na základe žiadosti právnickej, alebo fyzickej osoby:
a) na dočasnú skládku, maximálne 48 hodín od dovezenia (napr. palivo), skládku stavebného alebo iného
materiálu, odpadu na nevyhnutnú dobu,
b) na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere pri vykonávaní stavebných a búracích prác alebo rozkopávok,
c) na umiestnenie reklamných a informačných tabúľ v zmysle príslušnej legislatívy,
d) na iné účely (napr. parkovanie, umiestnenie cirkusov, predajných stánkov, kioskov a pod.), verejné
zhromaždenia, kultúrne a športové akcie.
2. Povolenie na trvalé a prechodné užívanie verejného priestranstva vydáva obecný úrad a je spoplatnené v
zmysle príslušného VZN.
3. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávky), chodníkov, spevnených plôch,
parkovísk a súkromných priestranstiev vydáva na základe žiadosti obecného úradu minimálne 1 týždeň pred
zahájením prác.
4. Pri haváriách a poruchách inžinierskych sietí môže správca podzemných vedení začať s
rozkopávkou s cieľom odstrániť haváriu aj bez povolenia. Je však povinný oznámiť haváriu obecnému
úradu a písomnú žiadosť o povolenie - súhlas rozkopania predložiť dodatočne, najneskôr do 48 hodín
od začatia prác.
5. Povolenie rozkopávok podlieha správnemu poplatku.
6. K žiadosti o rozkopávkové povolenie je potrebné predložiť:
a) Situáciu rozkopávky.
b) Časový a vecný harmonogram prác (nad 3 dni).
c) Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy a projekt dopravného značenia 1.
d) Stavebné povolenie.
e) Vyjadrenie účastníkov podzemných vedení.
f) Projektovú dokumentáciu (pri rekonštrukčných prácach).
g) Súhlas na výrub drevín a kríkov nad 10 m2 (pokiaľ je výrub nevyhnutný)
h) Projekt sadbových úprav pri ukončení rozkopávky.
7. Rozhodnutie obce Jatov sa vydáva za týchto podmienok:
a) stromy, uličné stĺpy, fasády domov je potrebné ochrániť pred poškodením,
b) rozkopaný úsek vyznačiť dopravným značením podľa pokynov Okresného veliteľstva policajného
zboru - odboru dopravy Nové Zámky,
c) trasu výkopu prejednať so správcami inžinierskych sietí,

d) miesto rozkopávky miestnej komunikácie alebo chodníka zapíliť do pravidelného geometrického
tvaru,
e) počas rozkopávky výkop zabezpečiť zábradlím a v noci osvetliť červeným svetlom (osvetlením),
f) zeminu a stavebnú suť z výkopu odviesť, nesmie byť uložená na korune cestného telesa a nesmie
sa deponovať na miestnej komunikácii ani chodníku,
g) výkop spätne zasypať a je potrebné priebežne strojne zhutňovať na minimálnu mieru zhutnenia
h) v prípade pretláčania žiadateľ ručí za neporušenosť vozovky v mieste pretláčania a zodpovedá za
všetky spôsobené škody,
i) ukončenie prác ohlásiť písomne alebo ústne na oddelení územného rozvoja,
j) po uplynutí lehoty stanovej v rozhodnutí je potrebné požiadať o nové rozhodnutie,
k) technické podmienky spätnej úpravy určí obec Jatov,
l) obec Jatov si vyhradzuje právo zmeniť prípadne doplniť technické podmienky podľa zákona č.
55/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a určiť, v ktorých prípadoch je žiadateľ
povinný predložiť projekt sadbových úprav dotknutého územia,
m) žiadateľ zodpovedá za kvalitu opravy rozkopávky po dobu 5 rokov. V prípade nekvalitne
vykonanej opravy rozkopávky je povinný na vlastné náklady odstrániť závady.
n) žiadateľ je povinný po ukončení prác zabezpečiť spätnú úpravu terénu aj so zatrávnením a
nahradiť poškodené a vyrúbané kríky,
o) žiadateľ je povinný uskutočniť následné sadové úpravy prostredníctvom odbornej organizácie
špecializovanej na túto činnosť,
p) obec Jatov uprednostňuje bezvýkopové metódy (pretláčanie) a môže nariadiť tieto úpravy
vykonať.

Článok 8
Správa komunikácií
1. V katastrálnom území obce Jatov sa nachádzajú štátne cesty, miestne a účelové komunikácie. Štátne
komunikácie spravuje Správa ciest Nitrianskeho samosprávneho kraja. Sú to nasledovne uvedené
komunikácie:
a) štátna cesta I. triedy
b) štátna cesta II. triedy
2. Miestne komunikácie spravuje obec, predmetom ich správy sú:
a) komunikácie okrem štátnych komunikácií menovaných v bode 1.,
b) zábradlia a iné zariadenia pre zaistenie bezpečnosti občanov,
c) chodníky, verejné parkoviská a odstavné plochy,
d) krajnice, svahy a rigoly miestnych komunikácií,
e) dažďové vpuste na miestnych komunikáciách a chodníkoch,
f) iné objekty nevyhnutné pre prevádzku komunikácie,
g) prístrešky a čakárne verejnej hromadnej dopravy,
h) dopravné značky.

Článok 9
Vymedzenie priestranstiev na parkovanie dopravných prostriedkov
1. Na parkovanie dopravných prostriedkov slúžia tieto druhy parkovacích a odstavných plôch:
a) verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky (neplatené),
b) neverejné parkoviská – budované na vlastnom pozemku,
c) ostatné komunikácie a ich súčasti, kde stojace vozidlá neprekážajú cestnej premávke a
neobmedzujú výkon vozidiel technickej údržby obce, dopravnej obsluhy a pod.
d) miesta pre odkladanie bicyklov vytvárané najmä pred objektmi a prevádzkami slúžiacimi verejnosti.

2. Za údržbu, čistenie, poriadok parkoviska a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia zodpovedá
správca parkoviska.
3. Na parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách sa zakazuje robiť akékoľvek opravy motorových
vozidiel väčšieho rozsahu (výmena motora, prevodovky, náprav a pod.).
4. Zákazy parkovania, státia a jazdenia pre všetky dopravné prostriedky platia na území
Obce Jatov nasledovne:
a) na chodníkoch, alebo priestranstvách označených príslušnou dopravnou značkou,
b) na plochách cestnej, verejnej a súkromnej zelene,

Časť III
OCHRANA VEREJNEJ ZELENE A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBCI
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Ochrana verejnej mestskej zelene a životného prostredia v obci je spoločnou povinnosťou všetkých
občanov ktorí v obci žijú, firiem a organizácií, ktoré majú v obci svoje prevádzky, orgánov samosprávy
2. Obecná verejná zeleň tvorí trávnatý porast, stromy, kry, kvetinové záhony a iné doplnky vysadené na
plochách verejných priestranstiev (parkov, škôl, cintorínov, priemyselných podnikov, zdravotných,
rekreačných a športových zariadení, na brehoch tokov, ako aj zeleň v okolí ciest).
3.Obecný úrad je oprávnený prideliť jednotlivým majiteľom správcom, alebo užívateľom nehnuteľností
vymedzené územie súvisiace s nehnuteľnosťou do ich starostlivosti vrátane ochrany a údržby zelene, tzv.
vymedzenej zelene.
4. Za správu a údržbou ostatnej verejnej zelene je zodpovedný obecný úrad
5. Orgánom štátnej správy vo veciach ochrany drevín vykonáva v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 o ochrane
prírody a krajiny pre katastrálne územie obce Jatov je Obec .
Obec Jatov:
a) vydáva rozhodnutie na výrub drevín,
b) ukladá náhradnú výsadbu
c) dáva súhlas na umiestnenie výsadby podľa § 12 písmeno c zákona 543/2002 z.z.
Článok 2
Zakladanie a tvorba zelene
1. Zakladanie a tvorba zelene v obci musí byť v súlade s územným plánom a schváleným zoznamom
pozemkov na výsadbu zelene.
2. Zakladať a doplňovať zeleň môže jej správca, alebo iný oprávnený subjekt
poverený OcÚ v Jatove, resp. majiteľ na vlastnom pozemku v zmysle bodu 1. so súhlasom:
a) OcÚ v Jatove,
b) vlastníka pozemku,
c) ObÚŽP
d) správcov inžinierských sietí.
3. Schválené pozemky na výsadbu zelene sú:
- parcela 75/47 ( verejné priestranstvo pred školou a ihriskom)
- parcela 74/32 ( verejné priestranstvo okolo KD)
- parcela 35/4 ( verejné priestranstvo pri štátnej ceste v smere na Rastislavice)

Článok 3
Ochrana zelene
1. Z dôvodu ochrany verejnej zelene je zakázané:
a) akékoľvek poškodzovanie trávnatých plôch, drevín, kvetinových záhonov a iných doplnkov zelene,
b) umiestňovanie stánkov, kioskov, informačných, propagačných a reklamných tabúľ bez povolenia,
c) živelné vytváranie prechodov cez trávnaté plochy,
d) parkovanie dopravných prostriedkov a bicyklovanie na zelených plochách,
e) znečisťovanie zelených plôch odpadkami a inými nečistotami,
f)vyvesovanie propagačných materiálov po stromoch,
g) obmedzovanie ostatných obyvateľov a návštevníkov pri obvyklom užívaní zelene,
h) polievať obecnú zeleň pitnou vodou,
ch) vypaľovať trávu, spaľovať lístie a zvyšky rastlín,
i)vykonávať výrub a výsadbu drevín bez povolenia.
2. Pri stavebných a rekonštrukčných prácach na území obce nesmie dôjsť k zmenšovaniu zelených plôch a k
poškodzovaniu verejnej zelene.
3. Pred začatím stavby, alebo stavebných prác je stavebník (investor) povinný dôsledne vyriešiť otázku
existujúcej zelene a urobiť všetky opatrenia na jej zachovanie.
4. Každý obyvateľ a návštevník obce je povinný riadiť sa pokynmi o ochrane zelene na informačných
tabuliach
5. Správca zelene je povinný:
a. zveľaďovať jestvujúcu zeleň a udržiavať jej čistotu,
b. zabezpečovať jej odbornú údržbu, ochranu a výsadbu tak, aby skrášľovala životné prostredie.
Článok 4
Ošetrovanie a údržba zelene
1. Ošetrovaním a údržbou zelene sa rozumie kosenie trávy, vyplievanie a
okopávanie kvetinových záhonov, opiľovanie, ošetrovanie a výrub drevín, ničenie burín, čistenie plôch
hrabaním a ich polievanie.
2. Ošetrovanie a údržbu zelene na území obce vykonáva obec
a. správcovia areálov organizácií, podnikov, škôl a iných zariadení sú povinní zabezpečiť likvidáciu burín, v
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak, vnútri svojho areálu, ako aj v jeho okolí – za oplotením
– po najbližšiu verejnú komunikáciu, alebo chodník,
b. majitelia rodinných domov sú povinní zabezpečiť likvidáciu burín na svojom pozemku aj na zelených
pásoch nachádzajúcich sa medzi hranicou pozemku a chodníkom, alebo komunikáciou,
c. likvidáciu burín na ostatných priestranstvách zabezpečuje obec.
4. Vlastníci resp. správcovia zelene sú povinní stromy, kríky, živé ploty a iné porasty udržiavať tak, aby ich
konáre neobmedzovali pohyb chodcov, nerušili cestnú premávku a nezakrývali dopravné značky.
Článok 5
Škody na verejnej zeleni
1. Akúkoľvek škodu na verejnej zeleni je povinná odstrániť, alebo nahradiť organizácia resp. osoba ktorá ju
spôsobila. V prípade rozporu rozhodne o spôsobe náhrady škody ObÚ ŽP. Odstránenie musí byť vykonané v
stanovenom termíne.

Článok 6
Zabezpečenie čistoty a využívanie vodných tokov, nádrží a prameňov
Vodné toky ako majetok štátu sú spravované právnickými osobami ktorým prevažne slúžia, alebo s ich
činnosťou súvisia (Povodie Váhu š.p.,)
1. Pre zabezpečenie čistoty vodných tokov na území obce Jatov je zakázané:
a) do korýt vodných tokov a nádrží vhadzovať smeti, odpad, alebo ich ukladať na brehoch a iných miestach, z
ktorých by mohli byť do toku splavené,
b) vypúšťať do vodných tokov a nádrží znečistené odpadové vody, alebo tekutiny, ktoré by mohli ohroziť
zdravie a bezpečnosť užívateľov vôd, alebo vodnú faunu a flóru,
c) v nezastavanom území vo vodných tokoch a na ich brehoch umývať automobily, vykonávať opravy a
údržbu vozidiel.
d) akýmkoľvek iným spôsobom ohrozovať akosť, nezávadnosť, prírodné prostredie a odtokové pomery
vodných tokov,
e) svojvoľne vysádzať, alebo vyrubovať dreviny pozdĺž tokov,
f) meniť smer toku resp. koryta.
2. Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových je upravené Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov.
3. Správcovia vodných tokov sú v zmysle § 49 Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov povinní starať sa o čistotu a údržbu, pričom sú oprávnení pri tomto výkone vstupovať na
cudzie pozemky a do cudzích objektov a užívať ich v nevyhnutnej miere, pričom správca alebo vlastník im to
musí umožniť.
4. Členovia Slovenského rybárskeho zväzu sú oprávnení pri chove, love, ochrane a výkone kontroly stavu rýb
a toku, ako aj pri jeho čistení a údržbe vstupovať na pobrežné pozemky vedľa tokov a užívať ich v
nevyhnutnej miere.
5. Z dôvodu ochrany tokov, nádrží a vodných živočíchov sa zakazuje:
a) odchytávať a usmrcovať vodné živočíchy okrem lovu druhov, ktoré sú predmetom rybárskeho práva,
b) poškodzovať nádrže, brehy, toky a vodné diela na nich (kaskády) ako aj brehový porast.
7. Loviť ryby a iné vodné živočíchy môžu len osoby oprávnené, to je držitelia rybárskych lístkov vydaných
OcÚ, držitelia povolení na rybolov, vydaných užívateľom rybárskych revírov a ostatné oprávnené osoby.
Článok 7
Odpadové vody
Splaškové vody z objektov musia byť odvedené a sústredené v nepriepustných žumpách. Majiteľ žumpy je
povinný starať sa o jej pravidelné vyprázdňovanie. Vyprázdňovanie žumpy vykonáva právnická resp.
fyzická osoba, vlastniaca fekálne vozidlo, ktorá má na túto činnosť povolenie ObÚ ŽP a koncesiu. Obsah
žúmp môže byť odvážaný len na skládku určenú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na
čističku odpadových vôd.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o prečin alebo trestný čin, ako
priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Porušovateľom ustanovení tohto nariadenia môže obec Jatov v zmysle ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do 5 000.- Sk.

3. Občania a zástupcovia organizácií môžu byť za porušenie ustanovení tohto nariadenia postihovaní priamo
na mieste blokovou pokutou do výšky 1 000.- Sk v zmysle Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
4. Týmto VZN o dodržaní verejného poriadku a verejnej čistoty sa ruší nariadenie
Obecného zastupiteľstva obce Jatov č. 3/2001 zo dňa 28.06. 2001, ktorým sa upravujú podrobnosti o
udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území obce.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Jatov dňa 12.9.2008
uznesením č. 2008/7 a nadobúda účinnosť 15 dní po vyvesení na úradnej tabuli obce.

Jozef Dubovský
Starosta obce
Vyvesené:12.9.2008

