OBEC MIRKOVCE 082 06
Všeobecne záväzné nariadenie obce Mirkovce č.2/99. o verejnom poriadku obce.
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach vydáva podľa § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení Všeobecne
záväzné nariadenie o verejnom poriadku v obci Mirkovce v tomto znení:
§1
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO
Za verejné priestranstvo sa podľa všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnosti. Sú to
najmä obecné komunikácie, chodníky a priestor okolo obecných komunikácii po hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných
nehnuteľnosti, priestok okolo potoka, potok, mosty, verejné parky, verejné priechody, detské hriská.
§2
ČISTOTA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
a. vlastníci a užívatelia nehnuteľnosti, domov a pozemkov i dočasných stavieb, ktoré hraničia s verejným priestranstvom
sú povinní pravidelne čistiť toto priestranstvo tak, aby bolo vždy čisté.
b. vlastníci a užívatelia domov, pozemkov, ktoré hraničia s verejným chodníkom sú povinní tento čistiť.Čistenie chodníkov
a verejného priestranstva pred a okolo obchodných a prevádzkových organizácii je povinnosťou pracovníkov a vlastníkov tejto
organizácie.
c. ak to vyžaduje potreba, chodník treba čistiť aj niekoľko krát denne. Za suchého počasia treba chodník pred čistením
primerane pokropiť úžitkovou vodou.
d. v zimnom období sneh a náľadie treba z chodníkov odpratať, ak to vyžaduje bezpečnosť chodcov, treba náľadie denne
posypať. Sneh zhodený alebo spadnutý zo striech na chodník musí majiteľ alebo zodpovedná osoba organizácie odpratať.
e.
znečistenie miestných komunikácii je povinný odstrániť ich znečisťovateľ bez zbytočného odkladu.
Zakazuje sa:
a. akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva./
b.vynášať alebo vymetať smetí a rôzne odpadky ako aj vylievať vodu / s výnimkou kropenia chodníkov/ na verejné
priestranstvo.
c. používať na domový odpad odpadové nádoby umiestnené na verejných priestranstvách, ktoré sú určené na uličný
odpad pre chodcov.
d. jazdiť bezdôvodne po verejných priestranstvách, jazdiť po verejnej zelení akýmkoľvek dopravným prostriedkom,
parkovať na chodníkoch a verejnej zeleni, biczklovať sa po chodníkoch pre peších.
j.piť alkohol, fajčiť a odhadzovať špaky.
§3
POUŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV PRI STAVEBNÝCH
PRÁCACH
a. pri stavbách, prestavbách, nadstavbách, opravach a iných stavebných úpravach, neskladovať materiál na
chodníkoch, uliciach a ostatných verejných priestranstvách.
b. pri opravach striech, komínov a odkvapových žľabov je vlastník nehnuteľnosti povinný urobiť bezpečnostné
opatrenie, aby materiál nepadol priamo zo striech na chodník a iné verejné priestranstvo a tak neohrozil občanov.
c. v prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva, je občan prevádzajúci práce povinný
požiadať o súhlas starostu obce cestou obecného úradu, ktorý určí podmienky , spôsob využitia dočasného zabratia verejného
priestranstva, dobu jeho trvania a spôsob zabezpečenia úprav verejného priestranstva po skončení prác - uvedenie do pôvodného
stavu.
z a k a z u j e s a : akékoľvek rozkopávanie ulice alebo chodníka bez súhlasu obecnej samosprávy a starostu obce.

a.
b.
c.

§4
DOMY DVORY ZÁHRADY
majiteia domov, dvorov a záhrad sú povinní starať sa o ich estetický vzhľad, udržiavať ich v poriadku a funkčné.
budovy zo strany ulic musia byť opatrené odkvapovými žľabmi, zvodmi a lapačmi snehu.
kvetináče, akékoľvek ozdobné predmety umiestnené na vonkajšej strane domov v blízkosti chodníkov a komunikácii
musia byť upevnené, aby bolo vylúčené ich spadnutie.
v prípade úrazu alebo škody zavinenej pádom týchto predmetov, majiteľ alebo užívateľ budovy je povinný ich

d.
odškodniť.
zakazuje sa:
a. vypúšťanie spláškov z domov a záhrad, žúmp a hnojísk na verejné priestranstvá, do priekop a potoka.
b. písať a kresliť na steny domov, brán, ako i na chodníky.
c. lepiť plagáty na steny, ploty a brány, okrem plochy na to určenej obecným úradom. Ustanovenie platí aj pre účely
volebnej kampane.

§5
TUHÝ DOMOVÝ ODPAD
a. smetí a odpad pochádzajúci z domácnosti môžu byť skladované len v smetných nádobách a kontejnéroch.
Spáliteľné odpadky treba spaľovať.
b.
smetí a odpadky pochádzajúce zo záhrad, dvorov, opráv domov a podobne, nie je dovolené ukladať do smetných
nádob, určených na smetí z domácnosti. Tieto odpadky si majiteľ odvezie na svoje náklady na určenú skládku obecným úradom,
alebo do veľkokapacitného kontejnéra. z a k a z u j e s a :
c.
zakladať skládky tuhého domového odpadu na verejných priestranstvách, sýpať odpadky a tuhý domový odpad
do potokov, priekop a ich okolia a vytvárať a katastrálnom území obce Mirkovce nepovolené skládky odpadu.
d.
umiestňovať a zakladať skládky tuhého domového odpadu na vlastných pozemkoch alebo na pozemkoch v
užívaní, bez súhlasu Obvodného úradu životného prostrenia, ktorý obsahuje stanovenie podmienok pre prevádzkovanie skládok a
likvidáciu odpadov.

a.
b.
c.

§7
PALIVO
tuhé i kvapalné palivo sa uskladňuje zásadne na pozemku alebo v budove vlastníka, mimo verejného priestranstva.
palivo všetkých druhov, zložené na verejnom priestranstve, musí byť odpratané ihneď, najneskôr však do 24 hodín.
vlastník paliva je povinný očistiť verejné priestranstvo od zvyškov

paliva.
d. dovozom a skladovaním palív nesmie byť porušený chodník, zeleň, verejné priestranstvo a nesmie byť prerušená
premávka.
e. skladovanie, premiestňovanie, prečerpávanie palív a pohonných
hmôt sa musí zabezpečiť tak, aby nebolo znečistené verejné priestranstvo, spodné vody a vodné toky.

§8
MIESTNÁ ZELEŇ
a. občania obce sa spolu so samosprávou obce a organizáciami na jej území, budú denne starať o životné prostredie,
jej udržiavanie a zveľaďovanie.
b. občania bývajúci pri potoku alebo inom vodnom toku sú povinní starť sa o jeho koryto a brehy./ občania obce sú
povinní pravidelne čistiť od nánosov priekopu pred ich domom alebo záhradou.
c. vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti vysádza zeleň a kvety na svojom priedomí a pred záhradkou, aby pôsobili
estetický voči ostatnému okoliu.
d. vlastníci a užívatelia poľnohospodárskych pozemkov a záhrad a extravilanu obce, upravujú a zbavujú
buriny okolia poľných ciest a ostatných okrajových časti.
zakazuje sa:
a.
znečisťovať zeleň, vodu a vzduch nedbalým konaním alebo výrobnou činnosťou.
b. poškodzovať, trhaťa lámať parkovú a kvetinovú výsadzbu, znečisťovať parky, zelené pásy a ich príslušenstvá.
c. odhadzovať nečistoty, sklo, papiere a iný odpad na trávniky.
d. poškodzovať, znečisťovať a premiestňovať lavice na verných priestranstvách.
e. voziť sa na bicykloch a motocykloch po verejnej zeleni.
f. vypúšťať hydinu a iné domáce zvieratá na verejnú zeleň.
g. púšťať voľné psov mimo dvorov.
h. ničiť odpadové koše ohrady a iné zariadenia umiestnené na verejnom priestranstve.
i. znečisťovať štátne a obecné komunikácie hnojom, olejom a inými substrátmi priemyselnej a komunálnej či
j. vyrúbavať stromy v extraviláne bez súhlasu obecnej samosprávy a vyrúbavať stromy stojace mimo lesa bez
príslušného povolenia.
§9
VEREJNÉ OSVETLENIE A OSTATNÉ VEREJNÉ ZARIADENIA
a.

verejné osvetlenie obhospodáruje obecný úrad v Mirkovciach. Občania spolupracujú pri zabezpečovaní jeho
funkčnosti najmä jeho ochranou a včasným hlásením závad obecnému úradu.

zakazuje sa:
a. poškodzovať verejné osvetlenie, písať, kresliť a lepiť plakáty.
b. poškodzovať cestné a turistické značky,
c. poškodzovať a znečisťovať autobusové zastávky, kresliť na nich a lepiť plakáty.

a.
b.
c.
d.

§10
POŽIARNÁ OCHRANA
uskladňovanie akýchkoľvek horľavínv povalových priestoroch všetkých druhov stavieb v blízkosti dymovodov je
zakázané.
každý majiteľ domu alebo správca je povinný štart' sa , aby komínové dvierka boli v poriadku , komíny musia byť
pravidelne čistené.
každý majiteľ domu alebo správca je povinný umiestniť v povalových priestoroch nádobu s pieskom, lopatu,
prípadne nádobu s vodou.
každý, kto zistí požiar, je povinný urobiť nevyhnutné opatrenia a ihneď vyhlásiť požiarný poplach.

§11
UŽÍVANIE VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ
Užívanie vôd si vyžaduje súhlas vodohospodárskeho orgánu v zmysle zákona č. 138/1976 Zb. o vodnom hospodárstve,
zakazuje sa:
a. hádzať akékoľvek predmety do voľných tokov v katastrálnom území obce Mirkovce.
b. znečisťovať koryta vodných tokov odpadovými látkami.
c. sypať domový odpad do voľných tokov a na ich brehy.
d. ťažiť zeminu a štropiesky pri mostoch a v korytách vodných tokov bez povolenia.
e. pásť a voľne vypúšťať domáce zvieratá na brehy vodných tokov,
f. porušovať vodné značky a zábradlia.
g. rúbať, alebo poškodzovať stromy a porasty na brehoch vodných tokov bez povolenia.
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu zabezpečujú VVS Prešov.
zakazuje sa:
a.
poškodzovať a manipulovať akýmkoľvek spôsobom zariadenia na verejnom vodovode.
b.
plytvať vodou, odoberať vodu z hydrantov na iné ako požiarné účely.
c.
zriaďovať domáci vodovod z verejného vodovodu bez povolenia. Vodovod z domáceho zdroja, nie je možné
napojiť na verejný vodovod. Domáci vodovod podlieha povinnosti udržiavania v hygienických normách.
§ 12
STUDNE
Občania v obci dbajú na čistotu a hygienu jestvujúcich studní a nesmú ich používať na iné účely. Každá studňa musí byť označená
tabuľou.
§ 13
SPRÁVANIE SA NA VEREJNÝCH PODUJATIACH
Správanie sa na športoviskách a kultúrnych podujatiach zabezpečuje usporiadateľ.
§14
NOČNÝ POKOJ
Nočný pokoj v obci sa stanovuje od 22.oo hod do 5.oo hod
§15
POVINNOSTI CHOVATEĽOV ZVIERAT
Nariadenie sa vzťahuje na úžitkové zvieratá, drobné zvieratá, spevavé a ozdobné vtáctvo, kožušinové zvieratá, psov a mačky.
a.
chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodársku budovu v dostačujúcej vzdialenosti od suseda a ulice,
b.
objekt musí byť napojený na vodotesnú žumpu,
c.
hnoj spod zvierat odstraňovať do vzbetonovanej jamy, opatrenej krytom,
d.
k zriadeniu nových objektov je potrebné stavebné povolenie, alebo stavby do 18 m2 - ohlásenie drobnej stavby na
obecnom úrade v Mirkovciach,
e.
chovateľ psa je povinný psa staršieho ako 6 mesiace ohlásiť na obecnom úrade a zaplatiť za neho prílušný
poplatok, dodržiavať povinné očkovania. Pri vodení psa na verejné priestranstvá, musí mať náhubok . Pes voľne
pobehujúci bez dozoru, bude zlikvidovaný. Majiteľ psa zodpovedá za škodu, ktorú jeho pes spôsobil a je povinný ju
uhradiť poškodenému,
f.
úle v záhradách musia byť situované tak, aby neobťažovali suseda, od susednej nehnuteľnosti musí byť vzdialený
najmenej 4 m a od verejných ciest 10m.
g.
Kožušinové zvieratá sa môžu chovať iba za podmienok stanovených okresným hygienikom a okresným
veterinárnym ústavom.
§16
CINTORÍN
Okolie hrobov /kosenie a odpratávanie trávy, vencov/, udržiava rodina pozostalých. Nový hrob sa smie kopať iba so súhlasom
hrobára s tým, že občan má riadne zaplatený cintorínsky poplatok vo výške stanovej obecným zastupiteľstvom.

§17
POVINNOSŤ OBČANOV DODRŽIAVAŤ VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIA OBCE
Povinnosťou každého občana je ustanovenia tohoto nariadenia dodržiavať. V prípade, že niekto poruší povinnosti a zákazy
vyplývajúce z tohoto nariadenia, orgány obce sú povinné upozorniť na toto porušovanie. V prípade, že občan nezjedná nápravu,
požiadať OO PZ o zásah. V zmysle tohoto nariadenia sú oprávnené vyžadovať plnenie povinnosti orgánz samosprávy, požiarného
zboru a ďalšie poverené osoby.
§18
Za porušovanie a nedodržiavanie ustanovení tohoto nariadenia budú porušovatelia postihovaní pokutov podľa § 47 odstl 2 a § 48
zákona č. 372 /90 Zb. o priestupkoch, podľa závažnosti priestupku.
Starosta obce môže uložiť pokutu právnickej osobe za porušenie nariadenia obce / zákon č. 369/90 Zb. § 13 a./
§19
1. Toto všeobecne záväzne nariadenie obce Mirkovce nadobúda právoplatnosť dňom 23.12.1999
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené dňa 9.12.1999..uznesením číslo 28/99

Starosta obce: Ľubomír Bilišňanský

