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Mesto Holíč v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzne nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Holíč.
Čl. 1 Úvodné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie) upravuje povinnosti
vlastníkov, správcov a nájomcov nehnuteľností na území mesta Holíč pri
dodržiavaní čistoty a poriadku s cieľom dosiahnuť čisté, zdravé a estetické
prostredie.
Čl. 2 Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) nehnuteľnosťou - pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom,
b) verejne prístupným priestranstvom - časť územia mesta, ktorá je svojim
charakterom určená na všeobecné využívanie alebo inak slúži všeobecnej
potrebe. Verejným priestranstvom sú najmä cesta, ulice, námestia,
chodníky, parky, trhovisko, zástavky hromadnej dopravy, detské ihriská,
plochy zelene súbežné s komunikáciou a chodníkom. Verejným
priestranstvom nie sú pozemky, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a
právnických osôb, alebo k týmto pozemkom majú tieto osoby právo
hospodárenia,
c) zariadením verejného priestranstva - komponenty detského ihriska,
odpadové koše, lavičky,
d) vlastníkom - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá preukáže právny
vzťah k nehnuteľnosti listom vlastníctva z katastra nehnuteľností,
e) správcom 1. fyzická osoba alebo právnická osoba poverená vlastníkom
vykonávať správu a údržbu verejného priestranstva alebo nehnuteľnosti na
základe právneho vzťahu,
2. vlastník nehnuteľnosti, ak nepreniesol povinnosti, vyplývajúce
z tohto nariadenia na inú osobu,
f) nájomcom fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na užívanie
nehnuteľnosti, verejného priestranstva, ktoré nie sú v jej vlastníctve ani
v správe,
g) čistením - zametanie, prípadne umývanie , odstraňovanie snehu a ľadu,
blata, buriny a iných nečistôt.
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Čl. 3
Zodpovednosť za čistotu a poriadok
1.
Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách a nehnuteľnostiach
zodpovedá ich vlastník, správca alebo nájomca bez ohľadu na to, akým
spôsobom k znečisteniu došlo a je povinný bezodkladne znečistenie alebo
neporiadok odstrániť na svoje náklady.
2.
Právnická a fyzická osoba zodpovedá za znečistenie alebo iný neporiadok
na verejných priestranstvách alebo na nehnuteľnostiach, ktoré sama spôsobí
alebo inému umožní spôsobiť.
3.
Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve v čase konania verejného
zhromaždenia zodpovedá zvolávateľ zhromaždenia.
4.
Zvolávateľ verejného zhromaždenia je povinný po ukončení zhromaždenia,
a to najneskôr do 4 hodín od jeho ukončenia, na vlastné náklady zabezpečiť
vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho bezprostredného okolia,
na ktorého použitie mal osobitné povolenie Mesta Holíč a nahradiť prípadnú
škodu spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na zeleni alebo na zariadeniach
nachádzajúcich sa na použitom verejnom priestranstve.
5.
Usporiadateľ kultúrnych a športových podujatí na verejných
priestranstvách je povinný v priebehu konania podujatia zabezpečiť jeho
priebežné čistenie a po jeho ukončení zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti
verejného priestranstva a jeho bezprostredného okolia, na ktorého použitie mal
osobitné povolenie Mesta Holíč.
Čl. 4
Dodržiavanie čistoty a poriadku na nehnuteľnostiach
1. Nehnuteľnosti a priľahlé okolie po celej dĺžke nehnuteľnosti ( priestranstvo
medzi hranicou nehnuteľností a miestnou komunikáciou) musia byť udržiavané
tak, aby svojim stavom (zaburinenie, opadávajúca omietka, preplnené nádoby
a koše na odpadky, plagáty a nápisy na miestach, ktoré nie sú na to určené
a podobne) nenarúšali vzhľad verejného prostredia mesta Holíč a neohrozovali
bezpečnosť občanov.
2. Vlastníci a prevádzkovatelia stánkov, kioskov, pojazdných predajní
a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok do vzdialenosti 5
m od týchto zariadení, umiestniť dostatočný počet košov na odpadky a ich
pravidelné vyprázdňovanie na vlastné náklady.
3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný postarať sa
o odvoz objemového komunálneho odpadu, ako aj odvoz iného odpadu,
napríklad stavebného z rekonštrukcie bytov alebo iných objektov a zariadení.
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4. Stojiská zberných nádob na odpad musí vlastník, správca alebo nájomca
stojiská udržiavať v čistote a poriadku, a to do 5 metrov na všetky strany od ich
umiestnenia. Zberné nádoby nesmú byť umiestnené mimo miest na tento účel
určených.
Čl. 5
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
1.
V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu mesta je
na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách zakázané:
a)
odkladať a odhadzovať rôzne predmety, napríklad papier, obaly, škatule,
fľaše, plechovky, ohorky od cigariet a iné podobné veci, okrem miest na
to určených,
b)

ukladať odpad mimo miest na to určených,

c)
vylievať tekutiny, vyklepávať prach a vyhadzovať odpad z okien
a balkónov,
d)

skladovať odpad okrem miest na to určených,

e)
skladovať stavebný materiál, odpad a výkopovú zeminu bez povolenia
alebo nad rámec povolenia,
f)
roznášať blato a iné nečistoty na komunikácie kolesami motorových
vozidiel,
g)
vykonávať opravy motorových vozidiel a výmenu oleja, okrem nutných
drobných opráv a umývať motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia
skiel, reflektorov, svetiel a evidenčných čísiel,
h)
znečisťovať životné prostredie pohonnými látkami, motorovými olejmi
a ostatnými prevádzkovými náplňami motorových vozidiel,
i) vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k obťažovaniu obyvateľov
pachom, prachom, nadmerným hlukom a porušovaním nočného pokoja,
j)
kresliť a písať akýmikoľvek prostriedkami a umiestňovať plagáty, reklamy,
inzeráty na plochy a objekty, okrem miest na to určených,
k)
znečisťovať verejné priestranstvo tuhými exkrementami zvierat , sypaním
krmiva a prikrmovaním túlavých zvierat, vstupovať so zvieratami alebo ich
púšťať na detské ihriská a pieskoviská,
l)

znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním osobnej potreby,
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m)
znemožňovať odvoz komunálneho odpadu obmedzovaním plynulosti
cestnej premávky, najmä zastavením alebo státím motorového vozidla
pred stojiskom pre zberné nádoby na komunálny alebo iný odpad.
2.
Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu na verejnom
priestranstve, okrem plôch verejnej zelene, možno vykonávať iba vtedy, ak sa
nedá uskutočniť túto činnosť mimo verejného priestranstva. Právnické osoby
a fyzické osoby musia pritom zabezpečovať čistotu komunikácií a chodníkov,
bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť v najbližšom okolí. Každé
znečistenie musí byť okamžite na vlastné náklady odstránené.
3. Ak Mesto Holíč osobitným povolením povolilo dočasné skladovanie tovaru
alebo stavebného materiálu na verejnom priestranstve, okrem plôch verejnej
zelene, musí sa toto vykonávať tak, aby neohrozovalo alebo neobmedzovalo
schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníka, bezpečnosť, zdravie a majetok
občanov. Spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia nesmie skladovaný tovar
alebo stavebný materiál znečisťovať okolie. Sypké materiály sa nesmú skladovať
voľne, ale tak, aby nedošlo k znečisteniu okolia a verejnej kanalizácie.
4. Podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom v meste Holíč upravuje osobitný predpis.
5. Objemný odpad a drobný stavebný odpad určený na zneškodnenie, ak nie
je verejným oznamom určené inak, je možné vyniesť len po pristavení
veľkoobjemového kontajnera alebo vozidla na to určeného. Po naplnení
kontajnera musí zabezpečiť pôvodca odpadu alebo objednávateľ
veľkoobjemového kontajnera jeho okamžitý odvoz.
6. Obyvatelia mesta Holíč môžu celoročne voziť a bezplatne ukladať objemný
odpad a drobný stavebný odpad do zberného dvora zriadeného Mestom Holíč na
Svätojánskej ulici v Holíči.
7. Mesto Holíč zabezpečuje pre obyvateľov dvakrát do roka zber a prepravu
objemných odpadov z domácností. Harmonogram umiestnenia veľkoobjemových
kontajnerov oznámi Mesto Holíč na svojej internetovej stránke, v mestských
novinách a prostredníctvom káblovej televízie v dostatočnom časovom predstihu.
Čl. 6
Čistenie chodníkov
1.
Čistiť chodníky je povinný vlastník, správca alebo nájomca priľahlej
nehnuteľnosti. Za priľahlú nehnuteľnosť sa považuje nehnuteľnosť aj vtedy, keď
je medzi ňou a chodníkom pás pozemku slúžiaci iným ako komunikačným
účelom.
2.

Za chodníky sa pre tento účel považujú aj schody, rampy, terasy
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a podobne. Chodníky sa musia čistiť v celej svojej šírke a dĺžke.
3.
Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych
komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mesto, ako aj závady
v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní
odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.
4.
Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou,
pokiaľ sú od vozovky alebo komunikácie zreteľne výškovo alebo vodorovne
označené, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo
nájomcovia nehnuteľností po celej jeho šírke; kde chodník vyznačený nie je,
treba čistiť pruh šírky 1,5m pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou
alebo snehom.
5.
Chodníky, terasy a k nim prístupové schody a rampy sa musia čistiť
pravidelne tak, aby nejavili známky zanedbanosti.
6.
Čistenie chodníkov sa musí vykonávať tak, aby chodci boli čo najmenej
obťažovaní činnosťami s tým súvisiacimi.

Čl. 7
Zimná údržba
Zimnú údržbu verejných priestranstiev zabezpečuje mesto prostredníctvom
zmluvne zaviazanej spoločnosti, tým však nie je obmedzená povinnosť vlastníka,
správcu alebo nájomcu čistiť verejné priestranstvo priľahlé k nehnuteľnosti.

Čl. 8
Spoločné ustanovenia
1.
Vlastníci, správcovia alebo nájomcovia nehnuteľností, ktoré v zastavanom
území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody,
ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli
znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.
2.
Ak nezabezpečí poriadok alebo ak neobnoví poriadok ten, kto za poriadok
zodpovedá podľa čl.3, môže to z poverenia Mesta Holíč vykonať iná osoba;
náklady spojené so zabezpečením alebo s obnovou poriadku Mesto bude
vymáhať od toho, kto si povinnosť podľa čl.3 nesplnil. Povinnosť zaplatiť pokutu
za porušenie tohto nariadenia zostáva nedotknutá.
Čl.9 Kontrola a sankcie
1.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia
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a poverení zamestnanci Mesta Holíč.
2.
Podľa zákona č.372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
za porušenie tohto VZN môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 33 EUR.
3.
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže byť
podľa zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za
porušenie tohto VZN uložená pokuta až do výšky 6 638 eur.
Čl. 10 Záverečné ustanovenie
1.
Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa zverejnenia na úradnej
tabuli mesta.
2.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.4/1996 o
udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene, tvorbe a ochrane životného
prostredia na území mesta.

V Holíči dňa 06.02.2009

Zdenko Čambal
primátor mesta
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