Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borša
o verejnom poriadku na území obce
č. 1

Obecné zastupiteľstvo obce Borša, podľa § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. v platnom
znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
ČASŤ 1.
Úvodné a základné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenie) je stanoviť pravidlá a
povinnosti občanov, návštevníkov obce a právnických osôb pôsobiacich na území obce pri
dodržiavaní požiadaviek verejného poriadku.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Verejným poriadkom sa pre účely toho nariadenia rozumie súhrn podmienok
a povinností upravujúcich udržiavanie verejnej čistoty, používania verejných
priestranstiev, parkovania dopravných prostriedkov, umiestňovanie plagátov a
reklamných zariadení, dodržiavania podmienok nočného pokoja, správania sa na
cintorínoch a pohrebiskách a ochrany povrchových a podzemných vôd.
2. Verejným priestranstvom sa pre účely tohto nariadenia považuje také miesto na území
obce, ktoré je prístupné viacerým osobám, alebo na ktorom sa viac ľudí spravidla
zdržuje, ako sú chodníky, verejné komunikácie, parkoviská, oddychové zóny,
odstavné plochy, lávky, mosty, verejné plochy zelene, nábrežia, nezastavané územia a
pod. verejnými priestranstvami nie sú pozemky vo vlastníctve fyzických a
právnických osôb mimo tých, ktoré sú vo vlastníctva obce.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa pre účely tohto nariadenia považuje
jeho používanie nad obvyklú mieru, alebo iné, ako obvyklé účely ako verejné
zhromaždenia, kultúrne, športové a zábavné akcie, umiestnenie zariadení slúžiacich na
poskytovanie služieb alebo stánkový predaj, reklamných a staveništných zariadení,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla a pod.
4. Verejnou komunikáciou sa pre účely tohto nariadenia považujú cesty pre motorové a
nemotorové vozidlá slúžiace pre dopravu osôb a nákladov, nachádzajúce sa na území
obce.
5. Chodníkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie spevnená plocha, určená výlučne
pre pohyb chodcov okrem výnimiek upravených týmto nariadením.
6. Parkoviskom sa pre účely tohto nariadenia rozumie tá časť verejnej komunikácie ,
ktorá slúži na odstavovanie cestných motorových a nemotorových vozidiel
7. Vyhradeným parkovacím miestom sa pre účely tohto nariadenia rozumie tá časť
parkoviska, ktorej užívanie je na základe osobitného povolenia vyhradené určitému
subjektu.

8. Automobilovým a iným vrakom sa pre účely tohto nariadenia rozumie osobné, alebo
nákladné motorové vozidlo, alebo 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.
9. Priľahlým priestorom sa pre účely tohto nariadenia rozumie priestor hraničiaci s
nehnuteľnosťou (domový objekt, záhrada, alebo iný pozemok) po celej dĺžke tejto
nehnuteľnosti a celou šírkou chodníka a zelene až po hranicu verejnej cestnej
komunikácie
§3
Všeobecné povinnosti majiteľov, správcov a užívateľov domových
nehnuteľností, pozemkov a iných priestranstiev
1. Majitelia, správcovia, alebo užívatelia domových nehnuteľností sú povinní tieto
udržiavať v prevádzkyschopnom stave, pre účely pre ktoré tieto boli vybudované,
pokiaľ stavebným úradom nebolo rozhodnuté inak a to tak, aby tieto nevzbudzovali
nepriaznivý vplyv na vzhľad obce .
2. Majitelia, správcovia, alebo užívatelia pozemkových nehnuteľností sú zodpovední za
také ich užívanie, aby nedochádzalo k ich zaburiňovaniu, zriaďovaniu na nich
nepovolených skládok odpadov, alebo k inému ich znečisťovaniu a znehodnocovaniu,
tak aby svojim stavom nenarúšali vzhľad obce a pohodlie obyvateľov a návštevníkov.
3. Za poriadok a čistotu vo viacbytových nájomných domoch a k nim priľahlých
priestoroch zodpovedajú ich majitelia, ktorí zodpovednosť môžu previesť na ich
správcov, alebo užívateľov, za podmienok upravených domovým poriadkom.
4. Za čistotu a poriadok v okolí rodinných domov a domových nehnuteľností vo
vlastníctve právnických osôb a k ním priľahlých verejných priestoroch zodpovedajú
ich vlastníci.
5. Za čistotu a udržiavanie poriadku na verejných priestranstvách zodpovedá obec, ktorá
môže plnenie týchto povinností previesť zmluvne na iné subjekty.
6. Výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve obcí a drevín rastúcich na
pozemkoch fyzických a právnických osôb sa riadi podľa zákona č. 287/1994 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny.
§4
Na území obce je zakázané :
a) obťažovať iných občanov hlukom, prachom, dymom, zapáchajúcimi plynmi,
parami, tekutým odpadom, svetlom, vibráciami a tienením,
b) obťažovať občanov výbuchmi, detonáciami a svetlom pochádzajúcim z používania
zábavnej a inej pyrotechniky, mimo prípadov povolených povoľovacím orgánom,
c) vypaľovať akékoľvek porasty, ako medze, burinu, kroviská, záhrady, odpad a pod.
d) umožňovať prenikanie chovaných domácich alebo hospodárskych zvierat a hydiny
na cudzie pozemky, komunikácie a verejné priestranstvá,
e) bez povolenia vyrúbavať stromy, kroviská a inú zeleň,
f) jazdiť na bicykloch po chodníkoch osobám starším ako 10 rokov, mimo prípadov
povolených a označených dopravnou značkou, deti do 6 rokov môžu po chodníkoch
jazdiť len v sprievode dospelých osôb.

ČASŤ 2.
Dodržiavanie nočného pokoja
§5
Čas nočného pokoja je na celom území stanovený od 22,00 hod. do 06,00 hodiny .
§6
Občanom obce, jej návštevníkom, podnikateľským a iným subjektom je zakázané
rušiť nočný pokoj hlasovými, zvukovými a 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 pokoj nebol narušovaný
zvukovými prejavmi týchto zvierat, alebo iným spôsobom.
Zákaz sa netýka činností určených plánom úpravy a čistenia komunikácií, ich zimnej
údržby, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod., ktoré nie je možné vykonať v
inom čase.
§7
Prevádzkovanie pohostinských a zábavných zariadení, organizovanie zhromaždení,
kultúrnych, zábavných, športových a iných podujatí, zasahujúcich do stanoveného
času nočného pokoja je možné len s predchádzajúcim súhlasom obecného úradu.
ČASŤ 3.
Podmienky a zodpovednosť za udržiavanie čistoty
§8
Podmienky užívania verejného priestranstva
1. Každý občan obce, jej návštevník, alebo právnická osoba, má právo zdržovať sa na
verejných priestranstvách a tieto užívať len pre účely, pre ktoré boli tieto zriadené, ak
nebol daný súhlas k ich inému použitiu.
2. Každému užívateľovi verejného priestranstva je z a k á z a n é toto znečisťovať a
poškodzovať, najmä:
a) odhadzovaním smetí, ohorkov z cigariet, popola, papierov, obalov, zvyškov jedál,
ovocia a zeleniny a iných nepotrebných vecí a odpadov, mimo nádob na to určených,
b) znečisťovaním verejných priestranstiev splaškovými vodami, olejmi a inými
chemikáliami,
c) vykonávaním opráv motorových vozidiel, vrátane ich umývania a čistenia mimo
nevyhnutného čistenia ich skiel, reflektorov, brzdových a koncových svetiel a štátnej
poznávacej značky čistou vodou,

d) akokoľvek ohradzovať, znečisťovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň, odpadové
nádoby, zariadenia detských ihrísk, verejného osvetlenia, autobusových zastávok,
reklamných a informačných zariadení, dopravného značenia a pod.,
e) spaľovaním zvyškov rastlín, lístia, smetí odpadkov na verejných priestranstvách,
chodníkoch, komunikáciách, dvoroch, záhradách, alebo v smetných nádobách
a vypaľovaním trávy,
f) vyklepávaním kobercov na balkónoch a lógiach, v oknách a spoločných priestoroch
bytových domov,
g) znečisťovaním verejných priestorov odpadkami zo stolového alebo stánkového
predaja, alebo obalmi zakúpených potravín, cukroviniek, lahôdok, alebo iného tovaru
h) vyberaním odpadu zo smetných nádob
ch) znečisťovaním verejných priestorov a komunikácií vodou z umývania výkladných
skríň, podláh, okien a pod.
i) ponechávaním psov, alebo iných zvierat bez dozoru, ich voľným pobehávaním a
znečisťovaním verejných priestranstiev mimo tých, ktoré boli pre takéto účely určené,
j) vstupovaním so psami, alebo inými zvieratami, alebo ich vypúšťaním do detských
ihrísk, pieskovísk, alebo iných priestorov, do ktorých je to zakázané,
k) skladovaním stavebného materiálu, stavebného a iného odpadu a palív, bez
povolenia obecného úradu,
l) umiestňovanie reklám a plagátov na iných miestach ako na to určených a bez
súhlasu obecného úradu,
m) ničením, poškodzovaním znečisťovaním, zamieňaním alebo premiestňovaním
dopravných, orientačných, informačných a turistických značiek a označení a cestných
zrkadiel,
n) skladovaním a umiestňovaním na verejných priestranstvách horľavých, výbušných
a iných nebezpečných látok,
o) vzbudzovaním verejného pohoršenia hlasitým nadávaním, pľuvaním, vykonávaním
telesnej potreby, alebo iným porušovaním všeobecne zaužívaných pravidiel správania
sa na verejných priestranstvách a prostriedkoch verejnej dopravy,
p) konzumovaním alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, pred
reštauráciami a obchodnými zariadeniami, pokiaľ pre to neboli vytvorené stolovacie a
hygienické podmienky.
q) ničením verejného osvetlenia
r) ničením autobusových zastávok a ich zariadenia
3. Osoby, ktoré znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev spôsobili sú
povinné bezodkladne spôsobenú závadu na svoje náklady odstrániť alebo zabezpečiť
jej odstránenie. Sú právne zodpovedné za následky vzniknuté z dôvodov tohto
znečistenia a poškodenia.
§9
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 opravy objektov, udržiavanie ich čistoty a
v prípadoch potreby vykonávať ich dezinfekciu a deratizáciu,
b) dvory, ploty, záhrady, priľahlé plochy a chodníky, ale aj stromy a kríky udržiavať
tak, aby týmito nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlého verejného priestranstva,
c) firemné tabule a reklamné zariadenia udržiavať čisté, pravidelne tieto obnovovať a

umiestňovať tak, aby neohrozovali chodcov a netvorili prekážku ich voľného pohybu,
2. Prevádzkovatelia pohostinstiev, bufetov, kioskov, predajných stánkov, obchodných
zariadení pre predaj potravinárskeho tovaru, lahôdok, cukroviniek, ovocia a zeleniny
sú mimo povinností podľa ods. l povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v
bezprostrednom okolí zariadenia, toto vybaviť potrebným počtom odpadových košov
a smetných nádob, starať sa o ich riadny stav a ich pravidelné vyprázdňovanie.
3. Prevádzkovatelia obchodných a iných zariadení, vybavených výkladnými skriňami,
zodpovedajú za ich čistotu a aranžérsku úpravu, zodpovedajúcu požiadavkám
estetického vzhľadu.
§ 10
Zodpovednosť za údržbu a čistotu komunikácií
Povinnosti účastníkov cestnej premávky
1. Užívatelia verejných komunikácií nachádzajúcich sa v obci majú tieto p o v i n o s t i :
a) Dopravovaný náklad zabezpečiť tak, aby rozprašovaním rozsypávaním alebo
odkvapkávaním, tento neznečisťoval komunikáciu a ovzdušie,
b) pri zistení poruchy vozidla, alebo uložení nákladu, ktorá by mohla znečistiť
komunikáciu, alebo iné verejné priestranstvo, túto neodkladne odstrániť a zároveň
vykonať také opatrenia, aby znečistenie verejného priestranstva bolo obmedzené na
nevyhnutnú mieru,
c) ak došlo k znečisteniu komunikácie, túto na svoje náklady bezodkladne očistiť,
2. Užívateľom komunikácií sa z a k a z u j e :
a) jazdiť s vozidlami, ktoré nesplňujú podmienky upravené všeobecne záväzným
právnym predpisom, (napr. Zákon NR SR č.315/96 z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách)
b) jazdiť po verejnej zeleni a chodníkoch a na týchto parkovať, mimo prípadov, ak je
takéto parkovanie dovolené.
§ 11
Udržiavanie čistoty a zjazdnosti komunikácií
1. Udržiavaním čistoty a zjazdnosti komunikácií sa rozumie ich zametanie, kropenie,
umývanie, odstraňovanie snehu a poľadovice 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 úkonom vyplývajúcich z čistenia a zjazdnosti obecných
komunikácií sa riadi harmonogramom stanoveným obecným úradom.
4. Za čistotu, zjazdnosť a údržbu komunikácií vo vlastníctve štátu resp. VÚC, ktoré
prechádzajú obcou, zodpovedá organizácia, ktorá má tieto v správe.
§ 12
Udržiavanie čistoty a schodnosti chodníkov
1. Udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa rozumie ich zametanie, zmývanie,
splachovanie, odstraňovanie blata, snehu, námrazy, buriny, odpadkov a iných nečistôt.
2. 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
tieto ponechávať zhrnuté na chodníkoch, alebo tieto spaľovať.

3. Sneh a poľadovica musia byť odstránené z chodníkov čo najskôr. Odstraňovanie
snehu a poľadovice z chodníkov je potrebné podľa situácie vykonávať i viackrát v
priebehu dňa. V prípade poľadovice musia byť chodníky posypané materiálmi
zdrsňujúcimi námrazu tak, aby chodníky boli bezpečne schodné. Sneh musí byť z
chodníkov zhrnutý na okraj vozovky tak, aby bol zabezpečený prechod chodcov z
chodníka na komunikáciu. Odvoz nahromadeného snehu zabezpečuje správca
komunikácie.
4. Čistenie chodníkov pred obchodnými, alebo inými prevádzkami, sú ich majitelia,
správcovia, alebo užívatelia povinní zabezpečiť aj v čase, keď tieto nie sú v prevádzke.
Ak sú pri chodníkoch, majiteľmi alebo správcami domových nehnuteľností, vysadené
pásy zelene, sú majitelia povinní takéto plochy pravidelne udržiavať .
§ 13
1. Za čistenie chodníka priľahlého k nehnuteľnosti (dom, dvor, záhrada a pod.)
zodpovedá majiteľ alebo správca nehnuteľnosti. Majiteľ, alebo správca takejto
nehnuteľnosti môže túto povinnosť zmluvne previesť na jej užívateľov, alebo zveriť
inému subjektu, pričom sa svojej povinnosti týmto nezbavuje.
2. Za čistenie ostatných chodníkov zodpovedá obec, alebo ním poverený subjekt.

ČASŤ 4.
Podmienky pre osobitné užívanie verejných priestranstiev
§ 14
Trvalé, alebo prechodné užívanie verejného priestranstva je možné len
s predchádzajúcim súhlasom a za podmienok stanovených obecným úradom. Vydanie
takéhoto súhlasu sa spoplatňuje miestnymi poplatkami.
§ 15
Každý, komu je vydané povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva je
povinný:
a) dodržiavať podmienky pre užívanie verejného priestranstva obsiahnuté vo
vydanom povolení,
b) používať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej obmedzované jeho
používanie k jeho pôvodnému účelu,
c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva na mieru
nevyhnutne potrebnú pre účely osobitného jeho užívania,
d) zabezpečiť prístup k inžinierskym sieťam (uzáverom vody, plynu, elektrickej
energie, kanálovým vpustiam), požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov a záchrannej
služby, ktoré prechádzajú verejným priestranstvom alebo sú na tomto umiestnené,
e) pri skladovaní materiálov zachovávať protipožiarne a iné bezpečnostné predpisy a
zabezpečiť prístupové cesty a priestory pre prípadný protipožiarny, alebo iný zásah.
f) na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zabezpečiť potrebný
dozor opatrenia protipožiarnej, zdravotnej a hygienickej služby,

g) užívateľom verejného priestranstva zabezpečiť bezpečnosť i po zotmení a v nočnej
dobe,
h) po skončení užívania verejného priestranstva pre osobitné účely, toto uviesť na
svoje náklady a v stanovenom termíne do pôvodného stavu.
ČASŤ 5.
Podmienky pre niektoré spôsoby osobitného užívania
verejných priestranstiev
§ 16
Vykonávanie stavebných prác
1. Subjekty vykonávajúce stavebnú činnosť, môžu verejné priestranstvo užívať len
v rozsahu určenom plánom organizácie výstavby, schválenom obecným úradom.
2. Verejný priestor pre vykonávanie stavebných prác môže byť používaný len pri
dodržaní týchto podmienok:
a) Pracovisko, na ktorom sú vykonávané stavebné práce, musí byť opatrené 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 iné materiály je možné len na povolenom a od
ostatného okolia oddelenom priestranstve a to len v nevyhnutne potrebnom množstve a
to tak, aby tieto 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 prípadného 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.
§ 17
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 v súlade s vydaným povolením a koordinovane a čo najskôr,
podľa potreby i v nepretržitej prevádzke.
2. Rozkopávky je možné vykonávať len pri dodržaní týchto p o d m i e n o k :
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 a okolie po celej dĺžke rozkopávky opatrené zábranami
upozorňujúcimi verejnosť na miesto rozkopávky a zamedzujúce jej vstup do jej
priestorov.
c) Ak je vykonávaná rozkopávka komunikácie, musí byť táto 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.
§ 18
Skladanie a nakladanie výrobkov a materiálov
1. Nakladať a 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.
2. Skladanie palív, stavebných a iných materiálov, ich balenie a vybaľovanie a
manipulácia s nimi je z a k á z a n á v prejazdoch domov a pred týmito prejazdmi, na
prístupových komunikáciách k objektom a stanovištiam smetných nádob, na
hydrantoch, uzáveroch vody, plynu, kanálových vpustiach a zeleni. Ukladanie popola
je dovolené len v smetných nádobách.
3. Materiály a výrobky určené na naloženie a odvoz môžu byť uložené na verejnom
priestranstve maximálne 4 hodiny pred ich odvozom. Materiál a výrobky dovezené
a uložené na verejnom priestranstve, musia byť z tohto odstránené bezodkladne.
4. Príjemca, alebo odosielateľ materiálu a výrobkov je po ukončení manipulácie s nimi
povinný verejné priestranstvo neodkladne očistiť.
5. Odvoz nepotrebných vecí z domácností, odpadu z drobných stavebných prác v
domácnostiach a iných odpadov je povinný zabezpečiť vlastník, správca, alebo
užívateľ objektu, alebo subjekt vykonávajúci takéto práce. Na verejnom priestranstve
môže byť takýto materiál umiestnený najskôr l2 hodín pred jeho odvozom a to tak, aby
tento ostatným užívateľom verejného priestranstva neprekážal.
6. Umiestňovanie vecí charakteru kovového odpadu je možné len v dňoch a na miestach
určených obecným úradom. Obecným úradom môžu byť určené miesta, termíny
a spôsob uloženia i iných odpadov za účelom ich hromadného odvozu.
§ 19
Umiestňovanie plagátov a reklamných objektov
1. Vylepovať plagáty je možné len so súhlasom obecného úradu a to len na miestach a
objektoch pre tento účel určených. Vylepovanie plagátov zabezpečuje obecný úrad na
náklady žiadateľa. Miestami na vylepovanie plagátov sa určujú: úradná tabuľa pred
miestnym kultúrnym domom, úradná tabuľa pred obecným úradom a miestny park.
2. Umiestňovať reklamné pútače, alebo iné propagačné a reklamné objekty a zariadenia
je možné len na základe povolenia vydaného obecným úradom.
3. Na verejných priestranstvách a verejne viditeľných plochách sa z a k a z u j e :
a) akýkoľvek slovný alebo grafický prejav, ktorým by bola znižovaná ľudská
dôstojnosť, alebo urážka národnostného, alebo náboženského cítenia,
b) propagácie, produktov, ktorých výroby, predaj, poskytovanie, alebo používanie sú
zakázané,
c) propagácie násilia, vandalizmu a vulgárnosti, alebo svojím obsahom navádzajú na
protiprávnu činnosť, alebo súhlas s takýmto postupom,
d) propagácie 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, vysielaní obecného rozhlasu sa z a k a z u j e reklama
tabakových výrobkov, alkoholických nápojov okrem piva, iných návykových látok,
liečiv, ktoré obsahujú omamné, psychotropné a iné návykové látky a liečiv, ktoré sú
len na lekársky predpis.
Vylepovanie plagátov a umiestňovanie reklamných pútačov a iných propagačných a
reklamných objektov a zariadení sa spoplatňuje miestnymi poplatkami.
Podmienky pre vylepovanie plagátov a umiestňovanie reklamných pútačov a iných
reklamných a propagačných objektov a zariadení, upraví obec osobitným nariadením.
§20
Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky
1. Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú
pyrotechniku okrem 31. decembra od 18,00 hod. do 08,00 hod. 1. januára
kalendárneho roka a akcií podliehajúcich oznamovacej povinnosti uvedené v ods. 2.
2. Ohňostroj a prípadné podobné akcie so zábavnou pyrotechnikou možno uskutočniť len
po oznámení obci, a to najneskôr 10 dní pred termínom ich uskutočnení. Súčasťou
oznámenia je stručný opis okolia doložený situačným náčrtkom s vyznačením
objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, vrátane určenia
protipožiarnych a zdravotníckych opatrení. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť
účastníkov podujatia.
3. Na verejných priestranstvách je zakázané voľne predávať zábavnú pyrotechniku, iný
podobný materiál bez príslušného oprávnenia, resp. potvrdení o skúške. Predávajúci je
pri predaji povinný dodržiavať ustanovenia iných právnych noriem súvisiacich
s pyrotechnickými výrobkami.
ČASŤ 6.
Parkovanie dopravných prostriedkov
§ 21
Na parkovanie dopravných prostriedkov slúžia verejné priestranstvá určené pre
parkoviská s neorganizovanou prevádzkou, parkovacie pruhy a pásy pozdĺž
komunikácií, komunikácie a ich časti, pokiaľ na týchto státie a zastavenie nie je
zakázané dopravnými značkami a miesta pre odkladanie bicyklov.
§ 22
Zriaďovanie a prevádzka parkovísk
1. Parkoviská s organizovanou a neorganizovanou prevádzkou zriaďuje obec. Takéto
parkoviská môže so súhlasom obce zriadiť i vlastník, alebo nájomca pozemku za
podmienok stanovených obcou.
2. Za prevádzku parkoviska na území obce Borša, alebo plochy využívanej ako
parkovisko, jeho údržbu, čistenie, udržiavanie poriadku, vrátane vodorovného
dopravného značenia zodpovedá vlastník, alebo ním poverený správca parkoviska.

3. Prevádzka na parkoviskách s organizovanou prevádzkou a platenými službami musí
byť upravená prevádzkovým poriadkom, ktorý so súhlasom obce vydáva vlastník
alebo správca parkoviska. Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na viditeľnom
mieste a musí obsahovať označenie prevádzkovateľa, čas prevádzky, ceny za
parkovanie a práva a povinnosti užívateľa parkoviska.
§ 23
Odťahovanie motorových vozidiel
1. Ak havarované, alebo inak poškodené, alebo nedovolene zaparkované vozidlo sa stane
prekážkou cestnej premávky, alebo inak riadneho užívania verejného priestranstva,
a toto neodstráni na predchádzajúci pokyn príslušníka Policajného zboru SR sám
vodič, alebo prevádzkovateľ motorového vozidla, bude toto odvezené odťahovou
službou na miesto pre tieto účely zriadené, na náklady majiteľa alebo prevádzkovateľa
vozidla.
2. Za vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky, alebo inak riadneho používania
verejného priestranstva, sa pre účely tohto nariadenia považuje vozidlo nepojazdné,
opustené, alebo odstavené na mieste, kde je to dopravnou značkou, pravidlami cestnej
premávky, alebo týmto nariadením zakázané.
3. O tom, či vozidlo splňuje podmienky podľa odst.2 rozhoduje príslušník Policajného
zboru SR.
§ 24
Automobilové a iné vraky
1. Automobilové vraky je zakázané umiestňovať, alebo ponechávať na komunikáciách,
alebo iných verejných priestranstvách.
2. Majiteľ automobilového vraku je p o v i n n ý tento odstrániť z komunikácie, alebo
iného verejného priestranstva do l5 dní od trvalého odhlásenia z evidencie motorových
vozidiel, alebo doručenia výzvy na jeho odstránenie. V prípade, že tento tak v
uvedenej lehote neurobí, je povinný za každý nasledujúci deň platiť poplatok za
užívanie verejného priestranstva. Ak tento automobilový vrak neodstráni ani po
opakovanej výzve, obec zabezpečí odstránenie a likvidáciu automobilového vraku,
pričom jeho majiteľ je povinný obci uhradiť všetky náklady tým vzniknuté.
3. Vraky opustené, ktorých majiteľov sa nepodarilo zistiť, budú odstránené a likvidované
na základe rozhodnutí orgánov štátnej správy.

ČASŤ 7.
Ochrana povrchových a podzemných vôd
§ 25
1. Každý občan, návštevník obce, podnikateľský a iný subjekt sa musí správať tak, aby
svojím konaním nespôsobil znečisťovanie vodných tokov a vodných nádrží,
nepoškodzoval ich zariadenia a neohrozoval a nepoškodzoval život v nich sa
nachádzajúcich živočíchov a rastlín.

2. Z a k a z u j e s a :
a) Do korýt vodných tokov a vodných nádrží vhadzovať odpad a akékoľvek predmety,
alebo tieto ukladať na miesta, z ktorých by tieto mohli byť splavované a tak ohrozovali
akosť a nezávadnosť vôd, alebo ohroziť bezpečnú prevádzku zariadení,
b) do povrchových vôd vylievať, alebo vypúšťať zdravotne, alebo bezpečnostne
závadné látky a tekutiny, najmä ropné látky, jedy, žeraviny, priemyselné hnojivá, tuhé
a tekuté kaly, soli a iné škodlivé látky,
c) vo vodných tokoch a nádržiach a na ich brehoch vykonávať údržbu a umývanie
motorových vozidiel,
d) parkovať s motorovými vozidlami na brehoch vodných tokov vo vzdialenosti
menšej ako 50 m v rovine a 100 m vo svahu od ich brehov,
e) ťažiť piesok a štrk z korýt vodných tokov, bez povolenia ich správcu.
f) svojvoľne vysádzať, alebo vyrubovať dreviny, alebo iný porast pozdĺž vodných
tokov, alebo na brehoch bez povolenia ich správcu.
§ 26
1. Vypúšťanie odpadových alebo znečistených vôd sa riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi ( Napr. Zákon č. 138/73 Zb. o vodách, v znení Zák. NR SR
č.238/93 Z.z., Vyhl.č.23/77 Zb.)
2. Splaškové vody z objektov musia byť odvedené do verejnej kanalizácie, alebo
sústreďované v žumpách. Majitelia žúmp sú povinní tieto udržiavať
v prevádzkyschopnom stave a starať sa o ich pravidelné vyprázdňovanie. Potvrdenie o
ich vyprázdňovaní sú povinný predložiť obecnému úradu.
3. Subjekty, vlastniace fekálne vozy a inú podobnú techniku, určenú na odvoz
odpadových vôd a kalov majúce živnosť pre likvidáciu odpadov sú povinné s
organizáciou zodpovednou za prevádzku čistiarní odpadových vôd zmluvne dohodnúť
miesto vývozu alebo konečnej likvidácie kalov a odpadových vôd, ako i prípustné
vyvážané ich množstvá, o čom sú povinné viesť evidenciu.
ČASŤ 8.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 27
1. Fyzické osoby, ktoré porušia ustanovenia tohto nariadenia, sa dopustia priestupku,
podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch za čo im podľa povahy priestupku môže
byť uložená pokuta v zmysle zákona o priestupkoch.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší
ustanovenia tohto nariadenia, môže starosta obce uložiť pokutu podľa § 13 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov.
§ 28
Kontrolu tohto nariadenia vykonávajú starosta obce, poverení pracovníci obecného
úradu a kontrolór obce.

§ 29
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
2. Prijatím tohto nariadenia sa ruší platnosť VZN č.1/C zo dňa 9.februára 2009.
3. Toto nariadenie o verejnom poriadku v Obci Borša bolo schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva obce Borša č. 8/F zo dňa 12. októbra 2011 a nadobúda
účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa : 13. októbra 2011
Zvesené dňa : 19. októbra 2011

.....................................
Mária Kováčová
starostka obce

