Obec Vlachy

DODATOK č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
Obce Vlachy č. 1/2011
o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany
prírody na území obce Vlachy

Na Dodatku č. 1 k VZN Obce Vlachy č. 1/2011 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Vlachy uznesením č. 30/2014/05 zo dňa 25.6.2014

Vlachy dňa 25.6.2014

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2011
o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany prírody na území obce Vlachy.
V § 2 ods. 2 znie takto:
V záujme verejného poriadku, vzhľadu a čistoty obce, jej okolia a ochrany obce je v jej
katastri zakázané:
a) Na verejných priestranstvách odhadzovať odpadky, smeti, papiere, ohorky z cigariet,
obaly od cukríkov, nápojov, potravín v okruhu obchodných priestorov, vodných tokov
a vodnej nádrže vo všetkých k.ú. obce Vlachy, a to Vlachy, Krmeš, Vlašky a Sokolče,
ako aj cestovné lístky na autobusových zastávkach a železničnej stanici, parkovať
motorovými vozidlami v blízkosti vodnej plochy vodnej nádrže Liptovská Mara, na
trávnatých porastoch, stavať prístrešky, búdy, ako i iné dočasné zariadenia, okrem
rybárskych prístreškov so skladacou konštrukciou. Stanovanie a kladenie ohňov je
zakázané, mimo určených miest (campingy a pod.)
b) Znečisťovať verejné priestranstvá umývaním motorových vozidiel, splaškovou alebo
odpadovou vodou, olejmi, chemikáliami, výkalmi domácich a hospodárskych zvierat,
vypúšťaním domových žúmp. Zákaz sa vzťahuje i na umývanie a čistenie motorových
vozidiel na verejných priestranstvách a komunikáciách, ako i na vylievanie znečistenej
vody chemikáliami na chodníky, komunikácie a verejnú zeleň.

c) Zriaďovať nepovolené skládky domového alebo stavebného odpadu, vynášať smeti
mimo k tomu určených nádob, vyberať odpad zo zberných nádob, nechávať otvorené
nádoby s odpadom, odvážať a ukladať domové odpadky, drobný stavebný odpad
a ostatný komunálny odpad na iné miesta než sú na to určené, teda mimo kontajnerov,
okrem miest stanovených obcou Vlachy na krátkodobé umiestnenie do doby odvozu.
Uvedené sa v plnej miere vzťahuje aj na doterajšie tzv. čierne skládky odpadu na
rôznych okrajoch obce a lesa, ktoré musia byť v najkratšom čase zlikvidované –
odstránené.
d) Poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia.
e) Skladovať na verejných priestranstvách horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky.
f) Vyvolávať na verejných priestranstvách verejné pohoršenie nadávaním, pľuvaním,
vykonávaním telesnej potreby, konzumovaním alkoholických nápojov, prípadne iným
nemorálnym spôsobom porušovať spoločenské pravidlá správania a rušiť nočný kľud
v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. hlukom, spievaním, hudbou, zábavou, prípadne
inými činnosťami nad mieru prípustnú.

g) Na voľnom priestranstve a pri vodnej nádrži Liptovská Mara odstaviť nepoužívané
motorové vozidlá – vraky áut, prívesy bez EVČ a pod., umiestňovať iné dopravné
alebo stavebné mechanizmy, vyradené spotrebné predmety, zariadenie domácnosti,
nábytok a pod.
h) Bez povolenia obce na verejnom priestranstve trvale skladovať stavebné materiály,
palivo, nad rámec oprávnenia vydaného obcou na prechodné obdobie, ktoré
nepresiahne 15 dní.
i) Voľne púšťať, nechať pobehovať psov alebo iné domáce zvieratá, znečisťovať ich
exkremenatmi verejné priestranstvá, parky alebo ohrozovať bezpečnosť a zdravie
obyvateľov iných osôb, zdržujúcich sa v katastrálnych územiach obce Vlachy.
j) Poškodzovať obecný majetok, zariadenia – lavičky, autobusové zastávky a prístrešky,
odpadové a smetné koše, znehodnocovať nápismi, grafitmi všetky objekty, sochy,
pamätníky, múry a ploty, rovnako majetok obyvateľov obce – domy, brány, autá a pod.
k) Ničiť obecnú zeleň – kvety, kríky, stromy, parky, trávnaté porasty parkovaním
motorových vozidiel v blízkosti vodných plôch a potokov, mimo vyhradených
priestorov.

Ladislav Guoth
starosta obce

