Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrhove sa v zmysle §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení ( ďalej len „VZN“):

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2013
o verejnom poriadku, čistote, ochrane životného prostredia a o
zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Spišský Hrhov
§1
Účel úpravy
Toto VZN upravuje povinnosti obyvateľov, návštevníkov, fyzických a právnických osôb,
vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných
objektov na území obce Spišský Hrhov (ďalej len „Obec“) s cieľom zlepšovať životné podmienky
obyvateľov, ochraňovať a rozvíjať zdravé životné prostredie, zabrániť jeho znečisťovaniu a
zlepšovať estetický vzhľad Obce. Účelom VZN je v záujme utvárania a ochrany zdravých
podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov Obce aj určenie podmienok nakladania s
komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú pri užívaní nehnuteľností v katastrálnom
území Obce.

§2
Základné pojmy
1) Verejným priestranstvom sa na účely tohto VZN rozumejú všetky miesta v Obci, ktoré
slúžia na verejné užívanie, sú bežne voľne prístupné, a to najmä komunikácie, chodníky, pešie
mostíky – vstupy do dvorov, odvodňovacie rigoly, pásy zelene a svahy pozdĺž komunikácií,
spevnené plochy, obecná zeleň, detské ihriská, športové ihriská, parky, autobusové zastávky,
cintorín.
2) Zariadením verejného priestranstva sa na účely tohto VZN rozumejú predmety trvale alebo
dočasne umiestnené na verejnom priestranstve ( napr. komponenty detského ihriska,
odpadový kôš, stĺp verejného osvetlenia, lavička), tabule a značky umiestnené na verejnom
priestranstve ( napr. informačné, reklamné, zákazové).
3) Obecnou zeleňou sa na účely tohto VZN rozumie trávnatý povrch, okrasné dreviny alebo
kvety nachádzajúce sa na bežne voľne prístupných miestach v Obci.
4) Nehnuteľnosťou sa na účely tohto VZN rozumie pozemok alebo akákoľvek stavba na území
obce.
5) Vlastníkom sa na účely tohto VZN rozumie vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti.
6) Pobrežným pozemkom sa na účely tohto VZN rozumie pozemok do 5 m od brehovej čiary
vodného toku.
7) Brehovou čiarou sa na účely tohto VZN rozumie priesečnica vodnej hladiny s priľahlými
pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do
priľahlého územia.
8) Odpadovou vodou sa na účely tohto VZN rozumie voda použitá v obytných, výrobných,
poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných

prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj
priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková,
priemyselná a komunálna.
9) Verejnou kanalizáciou sa na účely tohto VZN rozumie prevádzkovo samostatný súbor
objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd
umožňujúcich neškodný príjem a odvádzanie odpadových vôd.
10) Žumpou sa na účely tohto VZN rozumie zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na
akumuláciu odpadových vôd z domácností.

§3
Zodpovednosť za čistotu
1) Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách a nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na
území Obce zodpovedá ich vlastník bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu došlo a
je povinný bezodkladne znečistenie alebo neporiadok odstrániť. Vlastník je zodpovedný za
estetický vzhľad celej nehnuteľnosti vrátane okien, fasád, soklov, brán, striech a plotov.
2) Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných odborných prác (napríklad
výkopových, rekonštrukčných a iných) zodpovedá vlastník a právnická alebo fyzická osoba,
vykonávajúca takéto práce (ďalej len „stavebník“). Stavebník je povinný označiť stavbu
tabuľou s údajmi o označení stavby, mena a adresy stavebníka, termíne začatia a ukončenia
stavby, menom a kontaktom na zodpovedného pracovníka a ďalšími údajmi vyplývajúcimi z
osobitného predpisu1.
3) Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách a nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na
území Obce zodpovedá aj usporiadateľ resp. zvolávateľ zhromaždenia, ktorý je po ukončení
zhromaždenia povinný na vlastné náklady zabezpečiť vyčistenie a navrátenie do pôvodného
stavu príslušnú časť verejného priestranstva a nahradiť prípadnú škodu spôsobenú
účastníkmi zhromaždenia na verejnom priestranstve a zariadeniach verejného priestranstva.

§4
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku verejných priestranstiev
1) Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejných priestranstvách.
2) Na verejných priestranstvách sa zakazuje:
a) odhadzovať, vysýpať a rozsýpať akýkoľvek odpad (napríklad smeti, papier, obaly
všetkého druhu, ohorky z cigariet a pod.) a iné nepotrebné veci mimo nádob na to
určených,
b) vylievať nečistoty, znečisťovať životné prostredie odpadovými vodami, zakladať skládky
alebo iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,
c) skladovať odpad mimo miest na to určených a spaľovať odpad,
d) zakladať oheň za účelom vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov alebo spaľovať
akýkoľvek odpad,
e) umiestniť stavebný materiál bez povolenia alebo v rozpore s povolením,
f) znečistiť verejné priestranstvo nečistotami, zavážanými z pozemkov kolesami vozidiel,
jazdiť vozidlom, ktoré buď samé alebo svojím nákladom znečisťuje verejné priestranstvo,
g) znečistiť verejné priestranstvo pohonnými látkami, motorovými olejmi alebo inými
náplňami motorových vozidiel,
h) umývať a čistiť motorové vozidlo na verejnom priestranstve s výnimkou nutného čistenia
skla, reflektora, koncového a smerového svetla a evidenčného čísla,
i) vykonávať činnosť, pri ktorej vzniká pachová látka, škodlivý plyn,
j) umiestniť palivové drevo, stavebné zariadenia, zeminu, hnoj, palivá, vraky automobilov a
pod.,

k) umiestniť plagáty, reklamy, inzeráty a oznámenia na iných miestach, ako na to určených,
zvlášť na autobusových zastávkach,
l) svojvoľne kresliť a písať akýmkoľvek materiálom na plochy, objekty a iné hnuteľné veci a
nehnuteľnosti, ktoré nie sú na tento účel vyhradené a poškodzovať sprejovými nápismi
alebo inak verejné priestranstvo alebo zariadenie verejného priestranstva,
m) trvale umiestniť nádobu na odpad na verejnom priestranstve okrem nevyhnutne
potrebného času pred jej vyprázdnením, znemožňovať odvozu domového odpadu alebo
iného odpadu
n) obmedzovaním plynulosti cestnej premávky, najmä zastavením alebo státím motorového
vozidla pred stojiskom pre nádoby na domový odpad alebo iný odpad,
o) umiestniť do stanovišťa nádob na odpad alebo jeho okolia objemný odpad určený na
zneškodnenie (napr. starý nábytok, opotrebované spotrebiče, stavebný odpad a iný odpad),
p) vypúšťať zviera/zvieratá na verejné priestranstvo bez dozoru,
q) znečisťovať verejné priestranstvo výkalmi chovaných zvierat, sypaním krmiva vtáctvu
alebo prikrmovaním túlavých zvierat,
r) predávať, podávať a konzumovať alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Toto
obmedzenie neplatí v dobe konania kultúrnej, športovej, spoločenskej, resp. inej akcie na
konanie, ktorej dala Obec súhlas.
s) požívať omamné a psychotropné látky na verejnom priestranstve,
t) znečisťovať verejné priestranstvo vykonaním osobnej potreby,
u) premiestňovať zariadenie verejného priestranstva,
v) používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku. Toto obmedzenie
neplatí pre zábavnú pyrotechniku v čase 31.12., 01.01., a na podujatiach, na ktoré dá
súhlas Obec,
w) parkovať s vozidlami na obecnej zeleni, na mostíkoch alebo na chodníkoch spôsobom,
ktorý znemožňuje chodcom plynulý pohyb 2, jazdiť alebo parkovať na miestach, ktoré nie
sú na to vyhradené,
x) budiť na verejnom priestranstve verejné pohoršenie hlasitým nadávaním, pľuvaním,
krikom, vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným spôsobom porušovať zaužívané
pravidlá slušného správania sa,
y) znečisťovať verejné priestranstvo aj iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch a) až x).
3) Cintorín je verejným priestranstvom osobitného druhu, ktoré slúži ako miesto ticha, pokoja,
modlitby a odpočinku. Za účelom zachovania osobitného charakteru cintorína sa v jeho
priestranstve okrem zákazov uvedených v odseku 2 zakazuje:
a) rušiť ticho a pokoj, a to najmä hlučným alebo vulgárnym správaním,
b) jazdiť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou, bez
predchádzajúceho súhlasu obecného úradu v Spišskom Hrhove,
c) poškodzovať alebo ničiť stavby alebo akéhokoľvek zariadenia cintorína,
d) akýmkoľvek iným spôsobom narušovať osobitný charakter cintorína,
4) Stavebný a iný materiál na vykonanie stavebných a iných podobných prác môže byť uložený
na verejnom priestranstve len na mieste a za podmienok určených stavebným povolením alebo
povolením na použitie verejného priestranstva. Zvyšky stavebného a iného prebytočného
materiálu a zeminy musí stavebník pravidelne odvážať a celý priestor stavby udržiavať v
čistote. Odpad a drobný stavebný odpad na stavbách musí byť uložený v krytých nádobách.
Po ukončení stavebných prác musí stavebník stavenisko a okolie vyčistiť a uviesť do
pôvodného stavu.
5) Nakladanie alebo vykladanie tovaru alebo iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný materiál a
podobne) možno na verejnom priestranstve vykonávať len po nevyhnutne potrebnú dobu.
Musí byť pritom zabezpečená čistota komunikácie a chodníkov, ich zjazdnosť a schodnosť a
bezpečnosť pre chodcov a motorové vozidlá. Každé znečistenie musí byť okamžite
odstránené.

6) Skládky odpadu možno zriadiť len na miestach na to určených. To platí aj pre skládky
zriaďované právnickými alebo fyzickými osobami na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve,
príp. v správe alebo užívaní.
7) Majitelia zvierat sú povinní bezodkladne odstrániť tuhé exkrementy týchto zvierat z verejných
priestranstiev.
8) Voľne sa pohybujúce zviera bude odchytené. O odchyte zvierat vedie Obec evidenciu, ktorá
obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o identifikačnej známke, prípadne iných
charakteristických okolnostiach odchytu. Obec v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi zabezpečí nevyhnutnú starostlivosť o takto odchytené zvieratá, a to po dobu 10 dní
odo dňa jeho odchytenia. Oznam o odchytení zvieraťa bude vyvesený na úradnej tabuli Obce
a na internetovej stránke Obce. V prípade, že sa do 10 dní odo dňa vyvesenia oznamu
neprihlási majiteľ odchyteného zvieraťa na obecnom úrade v Spišskom Hrhove, odchytené
zviera bude odpredané prípadnému záujemcovi, umiestnené do útulku resp. zlikvidované.
Náklady spojené s odchytom a starostlivosťou o zviera znáša majiteľ zvieraťa. Obec vydá
zviera majiteľovi až po úhrade nákladov podľa predchádzajúcej vety. Výťažok z predaja
takéhoto zvieraťa je príjmom Obce.

§5
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na nehnuteľnostiach
a v ich okolí
1) Vlastník nehnuteľnosti je povinný nehnuteľnosť na vlastné náklady upraviť a udržiavať tak,
aby nečistota (napr. papiere, smeti, prach, blato a pod.) nebola na verejné priestranstvo alebo
susedné pozemky zanášaná vetrom, vozidlom, prípadne splavovaná dažďom, polievaním, a
aby neprekážala občanom pri používaní verejných priestranstiev (napríklad prevísajúce
konáre kríkov a stromov). Konáre stromov a kríkov prečnievajúce na chodník a/alebo miestnu
komunikáciu je vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti povinný obstrihať do výšky
2,5m a konáre prípadne vetvy presahujúce jeho nehnuteľnosť upraviť tak, aby neprekážali
chodcom, nesťažovali cestnú premávku, nezasahovali vzdušné elektrické vedenia a
nezakrývali dopravné značenia a zariadenia.
2) Vlastník nehnuteľnosti susediacej s verejným priestranstvom je povinný susediace verejné
priestranstvo na vlastné náklady udržiavať, kosiť a čistiť. Táto povinnosť sa vzťahuje na
verejné priestranstvo od oplotenia nehnuteľnosti až po krajnicu vozovky ( v prípade, ak
nehnuteľnosť nie je oplotená, 1,5m od krajnice vozovky nachádzajúcej sa pred
nehnuteľnosťou) t.j. na spevnené plochy, pásy zelene, chodníky, brehy a odvodňovacie
rigoly.
3) Vlastník nehnuteľnosti je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby chodníky susediace
alebo vedúce súbežne s nehnuteľnosťou boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu vyčistené
(zametanie, kropenie, odstraňovanie blata, odpadkov a iných nečistôt ), aby v zime bol z nich
včas odstránený sneh a pri poľadovici boli včas posypané hmotami, ktoré zdrsnia námrazu,
napr. pieskom, popolom, a to po celej šírke. V opačnom prípade zodpovedá za škody, ktorých
príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením,
poľadovicou alebo snehom, ak neboli včas odstránené.
4) Vlastník nehnuteľnosti je povinný na vlastné náklady udržiavať nehnuteľnosť tak, aby svojím
stavom (napr. opadávajúca omietka, deravé odpadové žľaby a ríny, preplnené kontajnery a
kontajnerové stojiská, koše na odpadky, plagáty a nápisy na miestach, ktoré nie sú na to
určené a pod.), nenarúšala vzhľad a prostredie Obce a neohrozovala bezpečnosť osôb.
5) Nehnuteľnosť, ktorá susedí s chodníkom alebo komunikáciou, musí byť na strane susediacej s
chodníkom opatrená riadnymi funkčnými odkvapovými žľabmi a rúrami, aby dažďová voda
nestekala zo striech priamo na chodník alebo komunikáciu, ale výlučne do vsakovacích jám
umiestnených na nehnuteľnosti.

6) Vlastník nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť je alebo nie je oplotená, je povinný
odstraňovať burinu počas celého vegetačného obdobia, odstraňovať invázne druhy rastlín,
zamedziť ich opätovnému šíreniu a zabezpečiť kosenie pozemku minimálne 2-krát ročne,
resp. technicky upraviť pozemok tak, aby sa zabránilo zaburineniu a porastom samonáletu.
Prvá kosba musí byť zrealizovaná do začiatku kvitnutia, najneskôr však do 30.05.
kalendárneho roka. Zoznam inváznych druhov rastlín ustanovilo Ministerstvo životného
prostredia vo vyhláške č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
7) Vlastník nehnuteľnosti je povinný zamedzovať rozširovaniu hlodavcov udržiavaním čistoty,
najmä v pivničných a hospodárskych priestoroch. V prípade ich zvýšeného výskytu je
povinný na vlastné náklady zabezpečiť deratizáciu nehnuteľnosti.
8) Vlastník nehnuteľnosti je povinný vykonať opatrenia k zamedzeniu šírenia nepríjemného
hmyzu a v prípade potreby zabezpečiť na vlastné náklady dezinsekciu.
9) Vlastník nehnuteľnosti môže uskutočňovať chov hospodárskych a domácich zvierat pre
vlastnú potrebu tak, aby žiadnym spôsobom nebola zhoršená kvalita životného prostredia,
vzhľad Obce, a aby nedochádzalo k obťažovaniu iných obyvateľov Obce alebo k týraniu
zvierat.

§6
Ochrana kvality povrchových vôd, podzemných vôd a pobrežných pozemkov
1) Pre zabezpečenie ochrany kvality povrchových a podzemných vôd sa zakazuje:
a) v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ukladať do vodných tokov predmety, ktorými
by mohlo dôjsť k ohrozeniu plynulosti odtokov vôd a k závadám zo zdravotného alebo
bezpečnostného hľadiska, ako aj ukladať také predmety v blízkosti toku, ktoré by mohli
byť splavené do vôd,
b) vylievať alebo vypúšťať do vodných tokov zdravotne alebo bezpečnostne závadné látky
alebo tekutiny, a to najmä obsah domových žúmp, ropné látky, priemyselné organické
hnojivá, tuhé a tekuté kaly, posypové soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť
akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život v toku,
c) umývať motorové vozidlá vo vodných tokoch.
2) Za účelom zabezpečenia verejného poriadku a ochrany priaznivých životných podmienok
obyvateľov Obce sa na území pobrežných pozemkov zakazuje:
a) umiestnenie akejkoľvek stavby alebo zariadenia, ktoré môže počas výdatnej zrážkovej
činnosti zhoršiť odtok povrchových vôd,
b) zriaďovať akékoľvek oplotenie, alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky
alebo môže zhoršiť odtok povrchových vôd počas výdatnej zrážkovej činnosti,
c) vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas výdatnej
zrážkovej činnosti,
d) obhospodarovať takéto pozemky spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k zhoršeniu odtoku
povrchových vôd počas výdatnej zrážkovej činnosti.
3) Vlastník pobrežného pozemku je povinný umožniť neobmedzený prístup na pozemok.

§7
Zneškodňovanie odpadových vôd
1) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii
dodržiavať všetky platné právne predpisy.
2) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný na vlastné náklady
pripojiť nehnuteľnosť v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách na verejnú kanalizáciu, ak táto je v uvedenej časti
Obce vybudovaná a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu

pripojenia, ak vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu verejnej správy na
iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník nehnuteľnosti je povinný preukázať sa
takýmto povolením príslušného orgánu verejnej správy na iný spôsob nakladania s
odpadovými vodami.
3) Žumpu možno zriadiť a prevádzkovať len výnimočne, so súhlasom príslušného orgánu, a to
na nehnuteľnosti, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.
4) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám.
5) Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na
verejnú kanalizáciu.
6) Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil, aby
bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne - normou stanovené
vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.
7) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.
8) Stavebník je povinný predložiť doklad o vodnej priepustnosti žumpy, vypracovaný osobou
oprávnenou takýto doklad vydať, alebo predložiť osvedčenie od výrobcu žumpy.
9) Vlastník žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie v intervaloch primeraných kapacite
žumpy, a to na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických
osôb.
10) Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp na verejné priestranstvo, do záhrad, do vodných tokov,
miestnych rigolov a na vlastné alebo cudzie pozemky.
11) Vlastník nehnuteľnosti, ktorá nie je pripojená na kanalizáciu je povinný zneškodňovať
odpadové vody zo žumpy zákonným spôsobom a min. 2x ročne predložiť Obci doklad o
spôsobe nakladania s odpadovými vodami vystavený právnickou osobou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi s uvedením,
kedy a kde boli odpadové vody zneškodnené.
12) Vlastník žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy po
dobu dvoch rokov, odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.
13) Vlastník žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa na vlastné náklady
zabezpečiť vypracovanie aktuálneho potvrdenia o vodotesnosti žumpy, ak ho o to Obec
požiada. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže
dochádzať k znečisťovaniu vôd.

§8
Rušenie nočného kľudu
1) V čase nočného kľudu, t.j. od 22.00 hod. do 6.00 hod. je zakázané:
a) hlukom, hlučným správaním, spievaním, vykrikovaním obťažovať ostatných obyvateľov
obce (Nariadenie vlády č 339/2006 Z.z. a príloha č. 1 bod 2 a 22),
b) neprimerané používanie audiovizuálnej a počítačovej techniky ako aj elektrotechnických
výrobkov a pomôcok, hudobných zariadení, ktoré slúžia najmä na vytváranie a výrobu
zvuku a zvukových efektov,
c) vykonávať činnosti, ktoré v obťažujúcej miere spôsobujú hluk, svetelné efekty a vibrácie,
(napr. propagácia firiem, zariadení, výrobkov, nepovolené činnosti zábavnej pyrotechniky,
hlučná hudobná produkcia a pod.),
d) pri spúšťaní a prevádzke motorové vozidla zaťažovať ostatných okolitých vlastníkov
nehnuteľnosti nadmerným hlukom, neopodstatneným a neprimeraným používaním
klaksónov.
e) šírenie hluku a zvuku hudby mimo prevádzok (pohostinstiev, reštaurácií, ubytovní, diskoték,
športovísk a iných podobných zariadení), ak ide o prekročenie limitu (Nariadenie vlády č.
40/2002 Z.z. o ochrane pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií)
2) Toto obmedzenie sa nevzťahuje na posledný a prvý deň v roku a v dobe konania kultúrnej,
športovej, spoločenskej, resp. inej akcie, na konanie ktorej dala súhlas s jej priebehom aj po

22.00 hod. Obec.

§9
Zodpovednosť a sankcie
1) V prípade znečistenia alebo poškodenia verejného priestranstva podľa § 3 VZN, ktoré
neuvedie na výzvu Obce do pôvodného stavu ten, kto verejné priestranstvo znečistil alebo
poškodil, je Obec oprávnená zabezpečiť na náklady toho, kto verejné priestranstvo znečistil
alebo poškodil, uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu. Ten, kto verejné
priestranstvo znečistil alebo poškodil zodpovedá Obci za vzniknutú škodu.
2) V prípade, ak vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti nedodrží niektoré z ustanovení
VZN, je Obec za účelom zabezpečenia poriadku a bezpečnosti oprávnená, po
predchádzajúcom písomnom upozornení vlastníka dotknutej nehnuteľnosti, zabezpečiť
nápravu prostredníctvom tretej osoby na náklady vlastníka nehnuteľnosti, pričom za týmto
účelom možno v nevyhnutnej miere vstúpiť na súkromný pozemok. Vlastník nehnuteľnosti
zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Obci v dôsledku nedodržania ustanovení tohto VZN.
3) Porušenie ustanovení tohto VZN bude posudzované v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti poriadku v správe alebo ako
porušenie Všeobecne záväzného nariadenia v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
4) Starosta obce môže v správnom konaní uložiť podnikateľovi pokutu do výšky 6638,- €, ak
podnikateľ poruší nariadenie Obce Spišský Hrhov podľa § 13 ods.9 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 10
Záverečné ustanovenia
1) Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2011 O nočnom kľude.
1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce v lehote
uvedenej v §6 ods.3 zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Spišskom Hrhove na riadnom
zasadnutí dňa ................. uznesením číslo .............. .
3) Nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce.

PhDr. Vladimír Ledecký
starosta
Vyvesené: 3. 4. 2013
Zvesené:

