Obecné zastupiteľstvo obce Sušany. na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods.4 písm. g)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v y d á v a pre územie obce Sušany toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3 / 2020
o určení a užívaní verejných priestranstiev v obci Sušany
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) určuje verejné priestranstvá,
upravuje ich užívanie a stanovuje sankcie za porušovanie povinností vyplývajúcich z tohto
VZN.
Článok 2
Základné pojmy
Verejné priestranstvo - za verejné priestranstvo sa považuje ulica, námestie, park,
trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke
vzťahy slúži na všeobecné užívanie ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Článok 3
Určenie verejných priestranstiev v obci
Za verejné priestranstvá sa určujú :
a) verejne prístupné priestranstvá ulíc v obci ( cestné telesá, parkoviská, chodníky a k nim
priľahlé zelené pásy po hranicu súkromných pozemkov vymedzenú oplotením, alebo stavbou)
b) park s pamätníkom a detským ihriskom (parc.č. CKN 8/1 a 8/2, EKN 131 a 132)
c) futbalové ihrisko (parc.č. CKN 213)
d) cintorín (parc.č. EKN 1318)
Článok 4
Užívanie verejných priestranstiev
(1) Verejné priestranstvá sa môžu užívať primeraným spôsobom podľa ich určenia.
(2) Verejné priestranstvo – zelený pás medzi cestným telesom a vstupnou bránou na
súkromný pozemok si môžu dotknutí vlastníci prípadne ich užívatelia primerane upravovať, na
vjazdy na pozemok. Na tieto úpravy je potrebný písomný súhlas obce. Žiadosť na úpravu
verejného priestranstva sa podáva na obecnom úrade v Sušanoch. Súčasťou žiadosti je
stručný popis spolu so situačným náčrtom úpravy.
(3) Tieto úpravy nesmú smerovať k tomu, že obmedzujú ich verejné užívanie. Je
zakázané ich ohradzovať a oplocovať a na ich označenie a ohraničenie používať ostré
predmety ako skaly, tyče a podobne.
(4) Obec môže verejné priestranstvo vo verejnom záujme prenajať na určený účel,
prípadne za úhradu prenajať na podnikanie.
Článok 5
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
(1) V záujme zabezpečenia a udržania čistoty a poriadku je na verejných
priestranstvách zakázané:
a) odhadzovať odpadky, či odkladať odpad mimo odpadových nádob na tento účel
vyhradených,
b) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, chemickými látkami, olejmi,
alebo inými látkami, zdraviu škodlivými. Zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie
motorových vozidiel na verejných priestranstvách a komunikáciách s výnimkou nutného
čistenia skiel reflektorov, brzdových a koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel čistou
vodou bez saponátov a iných prípravkov,
c) poškodzovať, znečisťovať a ničiť zeleň,
d) zakladať ohne za účelom vypaľovania trávy, spaľovania odpadu
e) fajčiť v čakárňach a prístreškoch na zastávkach autobusovej dopravy, vo verejne
prístupných priestoroch, pred kostolom, na cintoríne, na ihriskách a v parku.

f) nechávať psov a iné zvieratá bez dozoru voľne pobehovať, alebo vstupovať s nimi
na detské ihrisko, do parku, cintorína, ihrisko a do verejne prístupných budov a zariadení.
V prípade znečistenia verejného priestranstva zvieracími exkrementami je majiteľ zvieraťa,
alebo ten kto ho má v starostlivosti povinný ich bezodkladne odstrániť.
g) umiestňovať reklamy, oznamy, akciové plagáty na stĺpoch, stožiaroch elektrického
a telekomunikačného vedenia, zábradliach, autobusových zastávkach, obecných budovách a
iných pevných zariadeniach, s výnimkou vývesných tabúľ na to určených,
h) iným spôsobom znečisťovať, alebo poškodzovať verejné priestranstvá a zhoršovať
ich vzhľad.
(2) Za znečistenie, alebo poškodzovanie verejných priestranstiev zodpovedá ten, kto
ho spôsobil. Ten je povinný bezodkladne spôsobené znečistenie, alebo poškodenie odstrániť,
alebo zabezpečiť jej odstránenie na vlastné náklady.
Článok 6
Zodpovednosť za porušenie povinností tohto VZN a sankcie
(1) Porušenia nariadenia sa dopustí ten, kto užíva verejné priestranstvo v rozpore s
týmto VZN.
(2) Vo veciach porušenia nariadenia podľa predchádzajúceho odseku rozhoduje a
ukladá pokuty obec Sušany v súlade s § 13 zákona o obecnom zriadení a v súlade so zákonom
o priestupkoch.
(3) Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto VZN môže obec Sušany uložiť pokutu
vo výške: právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie – do 6 638 Eur
(slovom Šesťtisícšesťstotridsaťosem eur) ostatným fyzickým osobám 33 Eur (slovom Tridsaťtri
eur)
(4) Finančné prostriedky získané z pokút za porušenie povinností sú príjmom obce.
(5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa kedy sa starosta dozvedel o tom,
ktorý sa porušenia dopustil, najneskôr do troch rokov od porušenia nariadenia. Pri ukladaní
pokuty sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
(6) Pri porušení povinností vyplývajúcich z tohto VZN fyzickými osobami sa postupuje
podľa zákona o priestupkoch.
(7) V prípade, že ten kto v rozpore s týmto VZN užíva verejné priestranstvo a neuvedie
ho do pôvodného stavu ani na výzvu obce, vykoná tak obec na jeho náklady.
Článok 7
Platnosť a účinnosť
Toto VZN o užívaní verejného priestranstva v obci Sušany bolo prijaté dňa 14.12.2020
uznesením č. 19/2020 a nadobudne účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli t.j.
dňa 30.12.2020

V Sušanoch dňa 14.12.2020

Mgr. Štefan Vaclavik
starosta obce
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