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Všeobecne záväzné nariadenie obce Trsťany č. 9/2020
o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Trsťany zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste
Obecné zastupiteľstvo obce Trsťany na základe ust. § 4 ods.5 písm. a) bod 5 a § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Trsťany
§ 1 - Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s platnou právnou legislatívou a s cieľom zabezpečenia
verejného poriadku stanoviť činnosti, vykonávanie ktorých obec na svojom území zakazuje alebo obmedzuje na
určitý čas alebo na určitom mieste.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické osoby a právnické osoby nachádzajúce sa na
území obce.
§ 2 - Zákaz výkonu určitých činností na území obce
1. Na území obce Trsťany sa zakazuje používanie alkoholických nápojov na týchto verejne prístupných miestach:
a. Obecný cintorín
b. Verejné priestranstvo pred obecným úradom a hasičskou zbrojnicou
c. Autobusová zástavka
d. Zvonica
e. Detské ihrisko
f. Miestny park
1a. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na konanie o priestupku
sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
1b. Pri prvom zistení priestupku fyzickou osobou uloží starosta obce pokutu fyzickej osobe vo výške 16 €. Pri
opakovanom zistení priestupku uloží pokutu až do výšky 166 €.
2.Do obecnej kanalizácie sa zakazuje vypúšťať :
a. Dažďovú a povrchovú vodu (vodu z jazierok, bazénov, rybníkov, okapových žľabov ...)
b. Rádioaktívne a infekčné látky ohrozujúce zdravie
c. Látky narušujúce materiál stokovej časti alebo ČOV
d. Horľavé a výbušné látky, prípadne látky ktoré zmiešaním so vzduchom tvoria výbušné, dusivé alebo
otravné zmesi
e. pesticídy, omamné jedy, žieraviny a soli
f. ropu a ropné látky
g. močovku
Ak má prevádzkovateľ (obec) podozrenie, že občania porušujú uvedený zákaz, považuje sa to za priestupok a bude
mu uložená pokuta až do výšky 332 € pre fyzické osoby a 1660 € pre právnické osoby za každý prípad, alebo sa
kanalizačná prípojka odpojí a prípad nahlási na úrad životného prostredia.
3. Podľa § 18, odsek 3, písmeno (b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) a VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi obce
Trsťany sa zakazuje odpad zneškodniť alebo zhodnotiť inak, ako v súlade s týmto zákonom a VZN. Fyzickej
osobe, ktorá nie je podnikateľom, a poruší tieto povinnosti, ukladá obec pokutu vo výške do 166 €, právnickej
osobe do výšky 1660 €, najmenej však 664 €.

