
VZN číslo 46/2008

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJECKÉ TEPLICE
                                                      č. 46/2008
 KTORÝM SA UPRAVUJÚ PODROBNOSTI O UDRŽIAVANÍ VŠEOBECNEJ ČISTOTY A OCHRANE ZELENE NA ÚZEMÍ
MESTA RAJECKÉ TEPLICE

V záujme trvalého zlepšenia životného prostredia, čistoty a estetického vzhľadu mesta Mestské zastupiteľstvo
Mesta Rajecké Teplice v súlade s § 11  ods. 4  zákona  č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších
predpisov schválilo uznesením č. 5/2008 toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):

Čl.  1
Všeobecné ustanovenia

1.    Nariadenie určuje všetkým obyvateľom, návštevníkom, podnikom a organizáciám práva a povinnosti pri
udržiavaní čistoty,  estetizácie a  ochrany zelene na území  mesta Rajecké Teplice.

2.    Za verejné priestranstvá sa podľa tohoto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na    verejné
užívanie, resp. sú verejne prístupné. Sú to najmä: mestské komunikácie, ulice,         námestie, vrátane
chodníkov, vnútroblokové priestory, cesty, mosty, parkoviská, verejné        záhrady, cintoríny, parky, fontány,
korytá a nábrežia vodných tokov,  a pod.         

3.    Udržiavanie čistoty je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, právnických a fyzických osôb, ktorí v
meste žijú, podnikajú alebo sa v meste prechodne zdržujú.

Čl. 2
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev

1.    V  záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu mesta je na verejných 
priestranstvách zakázané:
a)    odhadzovať ohorky z cigariet, cestovné lístky, smeti, papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál (ani ako
krmivo vtáctvu), ovocie, zeleninu, popol a iné nepotrebné veci a odpadky,
b)    znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami, alebo iným
podobným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie motorových vozidiel na verejných
priestranstvách a na komunikáciách s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových a koncových
svetiel a evidenčných čísiel vozidiel čistou vodou,
c)    akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť mestskú zeleň, verejné objekty a zariadenia,
pamiatkové objekty a zariadenia ako sú sochy, pamätníky a pod.
d)    vyklepávať alebo prášiť koberce, deky a iné predmety mimo vyhradených miest. Zvlášť je zakázaná táto
činnosť na balkónoch, loggiách, oknách a spoločných priestoroch domov.
e)    nechávať psov, alebo iné zvieratá voľne pobehovať alebo znečisťovať komunikácie, verejné cesty, verejné
priestranstvá,
f)    vstupovať so zvieratami alebo ich púšťať na detské ihriská alebo pieskoviská,
g)    umiestňovať reklamy, plagáty na iných miestach ako na to určených, umiestňovať odpadové nádoby bez 
súhlasu Mesta Rajecké Teplice,

h)    skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škvaru bez povolenia Mesta Rajecké Teplice

2.    na celom území mesta (aj mimo zastavanej časti obce) je zakázané vypaľovanie trávnatých a krovinových
porastov, spaľovanie lístia a zvyškov rastlín

3.    a) za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby.
Tieto sú povinné bezodkladne spôsobenú závadu odstrániť alebo zabezpečiť na svoje náklady jej odstránenie.
Nesú právnu zodpovednosť za následky vzniknuté z dôvodov tohto znečistenia a poškodenia.
b)    občania, fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie, alebo organizácie vykonávajúce výkop na
komunikáciách alebo verejných priestranstvách musia mať súhlas Mesta Rajecké Teplice a zodpovedajú za
uvedenie povrchu do pôvodného stavu a vzhľadu v stanovenej lehote,
c)    dvory, záhrady, pozemky, areály súkromných osôb, organizácií a podnikov sú vlastníci povinní upratovať a
trvalo udržiavať tak, aby neboli zarastené burinou, prašné a nevzhľadné.
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Čl.  3
Udržiavanie čistoty vodných tokov

1.    Zakazuje sa do korýt  vodných tokov vhadzovať akékoľvek predmety alebo ich ukladať na miesta, z ktorých
by mohli byť splavené a ohroziť prietočnosť, akosť vody alebo zdravotnú nezávadnosť vodného toku.   

2.    Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať zdravotne alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny, a to najmä
ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné a 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. Ďalej sa zakazuje vo
vodných tokoch a na ich brehoch robiť údržbu alebo umývanie motorových vozidiel.

3.    Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových kanálov je upravené Zákonom o vodách č. 364/2004 Z.z. o
vodách v znení neskorších predpisov.

Čl.  4
Podmienky na prevádzku vozidiel v súvislosti s čistotou mesta

Zásady správania majiteľov motorových vozidiel na komunikáciách sú upravené príslušnými predpismi. V zmysle
týchto je na území mesta Rajecké Teplice zakázané:
1.    jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojím nákladom znečisťujú
vozovku;
2.    prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený (v uzatvorených nádobách, prekrytý plachtou a
pod.), ktorý rozpadávaním alebo odkvapkávaním znečisťuje vozovku, ovzdušie alebo zamoruje okolie
zápachom;
3.    spôsobovať znečistenie aj iným spôsobom, najmä narušovať ohrnutý sneh a pod. a znemožňovať čistenie
verejných priestranstiev a odvoz odpadkov;
4.    jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmerne hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie;
5.    jazdiť motorovými vozidlami po plochách mestskej zelene a parkovať na nich; Vozidlá, ktoré porušujú toto
ustanovenie, budú riešené blokovou pokutou Mestskou políciou Rajecké Teplice.
6.    odstavovať alebo dlhodobo parkovať na verejných priestranstvách vraky vozidiel, prívesy, nákladné
motorové vozidlá, autobusy, karosérie, ako aj vozidlá bez zjavného používania na ich prevádzku.

7.    Ďalej je nutné dodržiavať tieto podmienky:
a)    pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade závadu, ktorá môže viesť k znečisteniu
verejného priestranstva, je povinný túto závadu bezodkladne odstrániť. Pokiaľ tak nemôže urobiť sám, môže v
jazde pokračovať len po miesto, kde je možné závadu odstrániť a v jazde pokračovať len po odstránení závady.
Vzniknuté znečistenie musí odstrániť;
b)    za čistotu nestráženého parkoviska zodpovedá vlastník pozemku;
c)    organizácia vykonávajúca stavebné práce je povinná zabezpečiť očistenie vozidla pred vstupom na
komunikáciu alebo verejné priestranstvo tak, aby nedošlo k jej znečisteniu vozidlom.

8.    a)   Za účelom umožnenia mechanizovaného čistenia ulíc a parkovísk bude deň predtým vyhlásený
oznam v mestskom rozhlase, aby občania a organizácie neparkovali na miestnych komunikáciách svoje
motorové vozidlá.
     b)   Majitelia vozidiel stojacich na týchto komunikáciách sú povinní zabezpečiť ich odstránenie pred termínmi
čistenia.

7.    Zakazuje sa parkovanie autobusov, nákladných automobilov, traktorov a iných mechanizmov na verejných
priestranstvách okrem doby nevyhnutnej na naloženie a zloženie tovaru, najviac však na 1 hodinu. Obzvlášť je
zakázané nočné pretáčanie motorov, čím je rušený nočný kľud.

Čl.  5
Skladovanie a nakladanie materiálov a výrobkov

1.    Nakladať a skladovať materiál a výrobky na verejných priestranstvách vyžaduje zvláštne povolenie
príslušného odboru mestského úradu. Naloženie a zloženie musí byť bezodkladné, bez zbytočných prieťahov a je
dovolené len vtedy, keď to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí na iných miestach. Skladovanie
materiálov, uhlia, stavebných materiálov, výrobkov a pod. nie je dovolené v prejazdoch domov, pred prejazdmi
a na prístupových komunikáciách k objektom , na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu, kanalizačných vpustiach
a poklopoch a zeleni. Ukladanie popola je povolené len v zberných nádobách. 

2.    Materiál a výrobky určené na naloženie (uvedené v ods. 1 okrem popola) možno na verejnom priestranstve
uložiť max. 12 hodín pred odvozom. Zložený materiál musí byť bezodkladne z verejného priestranstva
odstránený. Po manipulácii s materiálmi alebo výrobkami je odosielateľ alebo príjemca povinný verejné
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priestranstvo vyčistiť, podľa potreby ho i opláchnuť vodou.

3.    Skladovanie výrobkov, obalov, materiálov, vybaľovanie alebo balenie tovarov na vozovkách,  vo vstupoch
do budov, pri kontajneroch, na verejných priestranstvách a plochách zelene je zakázané.

4.    Odvoz starých nepotrebných vecí (napr. starého vybavenia domácností), sutí, materiálu z búracích prác,
odpadov po stavebných úpravách a iných odpadkov zabezpečuje vykonávajúca organizácia alebo občan
uskutočňujúci práce. Ak nemá organizácia alebo občan vlastné dopravné prostriedky, objedná odvoz u
dopravnej organizácie alebo u inej na vlastné náklady. Ak nemožno naloženie nákladu uskutočniť bez zvláštnych
ťažkostí na dvore alebo na inom vhodnom mieste, môže objednávateľ pripraviť odpad na naloženie najskôr 12
hodín pred odvozom na verejnom priestranstve. Pritom je povinný zaistiť, aby pripravovaný odpad neprekážal v
prevádzke a nespôsoboval iné závady. Skladovanie nepotrebných predmetov, alebo kovového odpadu je
povolené len na určených miestach.

Čl. 6
Zvláštne užívanie verejného priestranstva

1.    Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru alebo na iný účel, pre ktoré sú určené, je možné na
základe povolenia alebo správneho rozhodnutia Mesta Rajecké Teplice, ktorý určí aj dobu užívania verejného
priestranstva. Mesto Rajecké Teplice si vyžiada aj vyjadrenie správcu plochy. V prípade, že ide o priestor, ktorý
sa bude používať pre vozidlá, Mesto Rajecké Teplice rozhodne po predchádzajúcom vyjadrení policajného
dopravného inšpektorátu. O povolenie je potrebné požiadať Mesto Rajecké Teplice najneskôr 10 dní pred
zamýšľaným užívaním verejného priestranstva.

2.    Zásah do verejného priestranstva alebo komunikácií (rozkopávky, skládky) povoľuje Mesto Rajecké Teplice
formou správneho rozhodnutia, kde sú určené podmienky o vykonávaní výkopových prác. Technické podmienky
určí správca verejných priestranstiev alebo komunikácií.

3.    Každý, komu bolo vydané povolenie k zvláštnemu užívaniu verejného priestranstva, napr. ako súčasť
staveniskovej prevádzky, k skládke materiálu, k umiestneniu stánkov, propagačných tabúľ a pod., je povinný:
a)    používať  priestranstvo len v povolenom rozsahu, a to tak, aby bolo čo najmenej odnímané svojmu účelu,
b)    zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadné znečistenie denne
odstraňovať, vrátane priľahlých plôch,
c)    zabezpečiť prístup ku kanalizačným vpustiam, uzáverom vody, požiarnym hydrantom,  hlásičom požiarov a
záchrannej služby,
d)    vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva najmä v nočnej
dobe,
e)    používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení vlastného užívania uviesť
na svoj náklad verejné priestranstvo do pôvodného stavu,
f)    zachovať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor  pre prípadný
protipožiarny zásah,
g)    ak stavenisko nie je ohradené, stavebnú suť pri prácach na verejnom priestranstve odvážať denne do
ukončenia pracovnej doby organizácie, ktorá práca vykonáva,  
h)    zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou organizácie alebo
majiteľa, ktorý práce vykonáva s uvedením doby povolenia k zvláštnemu užívaniu.

4.    Sypké hmoty, malta alebo iný stavebný materiál môžu byť pri stavebných prácach skladované na
povolenom priestranstve len v  nevyhnutnej miere, a to tak, aby ich vietor alebo voda neroznášali do okolia.

5.     V prípade, že nie je zistený majiteľ skládky alebo majiteľ nereflektuje na výzvy na odstránenie skládky,
bude skládka odstránená i bez vedomia neznámeho majiteľa a ten stráca nárok na náhradu škody.

Čl.  7
Podmienky pre niektoré druhy zvláštneho užívania verejného priestranstva

1.    Vylepovanie plagátov je povolené iba na schválených miestach. Na tieto účely slúžia v meste: betónové
rúry na to určené a vývesné tabule po meste. Umiestňovať plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné oznámenia
mimo povolených miest sa zakazuje.
V prípade porušenia zákazu budú tieto propagačné materiály odstránené na náklady príslušnej fyzickej alebo
právnickej osoby.

2.    Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku, kiosku, kultúrnych zariadení, príp. podniku a organizácie s
vysokou návštevnosťou je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí týchto zariadení v čase
prevádzky. Udržiavanie čistoty v rozsahu stanovenom Mestom Rajecké Teplice je podmienkou pre udelenie
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súhlasu k mimoriadnemu užívaniu verejného priestranstva alebo nebytového priestoru. Ďalej je povinný
zabezpečiť v bezprostrednej blízkosti dostatočné množstvo košov na odpadky a zaručiť ich včasné vyprázdnenie.

Čl.   8
Zodpovednosť za čistenie a čistotu

1.    Za čistenie verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedá organizácia, ktorej bolo zverené do
užívania, príp. poverená organizácia. Vlastníci (správcovia) a užívatelia celého objektu (nehnuteľnosti) sú
zodpovední za čistenie vstupných a priľahlých chodníkov a prídomovej zelene.              
        Výkon čistenia je možné zabezpečiť prostredníctvom inej organizácie. Rozsah prác vykonávaných
        užívateľom musí byť zakotvený v nájomnej zmluve v súlade s čl.11, bod 4 a 5.

2.    Ak neodstráni nečistotu ten, kto je povinný tak urobiť podľa bodu 1, urobí tak Mesto Rajecké Teplice a
náklady s tým spojené vyúčtuje (správcovi a užívateľovi) aj bez objednania služby podľa rozhodnutia Mesta
Rajecké Teplice, ktoré uplatní ďalší  postih za nedodržiavanie tohto nariadenia.  

3.    a) Za čistenie verejných mestských komunikácií, ciest, chodníkov zodpovedajú správcovia, alebo poverená
organizácia.
b) Za čistenie koľajových pásov železničnej dopravy, nástupných ostrovčekov železničnej dopravy, odpadových
košov, prístreškov a čakární ŽSR,  vrátane odpadkových košov zodpovedá  ŽSR.
c) Za čistenie, údržbu a opravy kanalizačných vpustí zodpovedá príslušný správca komunikácií.
     d)  Za údržbu verejnej zelene Mesto Rajecké Teplice.
     e) Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, domov, areálov, ostatných plôch susediacich s nehnuteľnosťou,
okrem verejných priestranstiev na území mesta zodpovedajú majitelia, podniky, organizácie spravujúce tieto
územia.
     f) Za čistotu okolia záhradkárskych lokalít zodpovedajú užívatelia a základné organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov.
      g) za čistenie chodníkov a údržbu pásov verejnej zelene vedúcich súbežne s nehnuteľnosťami zodpovedá
majiteľ, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti.

4.    Plochy rezervované pre výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnej investičnej výstavby do doby ich
stavebného využitia musia byť upravené zatrávnením a udržiavané tak, aby nenarušovali estetický vzhľad
okolia. Konkrétnu zodpovednosť vymedzí príslušný stavebný úrad.

Čl.   9
Povinnosti majiteľa alebo správcu objektu

1. Majiteľ alebo správca objektu je zodpovedný:                                                                             
a) za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo dvorových častiach,  a pod.
b) za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov, brán, odkvapových ,
striech, komínov a plotov.

2. Obchodná organizácia a užívatelia nebytových priestorov sú zodpovední  za vzhľad a čistotu výkladných skríň
a prevádzkových priestorov, priľahlých priestorov, vrátane zimnej údržby mimo času prevádzky.

3.    Majitelia garáží sú zodpovední za čistotu, vzhľad garáží v priestore medzi garážou a najbližším územím,
ktoré je v správe alebo majetku inej organizácie alebo osoby.

Čl.   10
Čistenie a zimná údržba verejného priestranstva

1.    Čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev zabezpečuje Mesto Rajecké Teplice. V meste nesmú byť
vytvárané žiadne skládky posypového materiálu okrem skládky výlučne povolenej Mestom Rajecké Teplice.

2.    Na zimný posyp komunikácií možno použiť iba dolomit, piesok frakcie 4-8. Je zakázané používať škvaru,
popol .

3.    Organizácie so sídlom na území mesta sú povinné v prípade kalamity poskytnúť na zabezpečenie zimného
čistenia vhodné mechanizmy v spolupráci s Mestom Rajecké Teplice.

4.    Mesto Rajecké Teplice na základe návrhu správcu určí, ktoré chodníky pri napadnutí snehu a vzniku
poľadovice môžu byť uzavreté. Uzavretie chodníka musí byť vyznačené na začiatku i na konci tabuľami.
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5.    Povinnosťou správcu komunikácie je, aby zabezpečil takú údržbu, aby nebola ohrozovaná ani bezpečnosť
chodcov, teda pri preorávaní snehu nesmie byť tento zhŕňaný až na chodníky.

Čl.  11
Čistenie chodníkov

1.    Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadne umývanie chodníkov, odstraňovanie snehu, blata,
odpadkov, buriny a iných nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka. Uvedenú
povinnosť ukladá zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov.

2.    Chodníky musia byť vyčistené každý deň do 8.00 hod. ráno. V prípade znečistenia sa čistenie vykonáva v
priebehu dňa. Zametané nečistoty sa uskladňujú do smetných nádob. Zametanie nečistôt do vozovky, na
verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí a na pásy zelene sa zakazuje. Rozhadzovať sneh z chodníka po ceste je
zakázané. Sneh môže byť uložený na hranici cesty a chodníka, ak to miestne pomery dovoľujú.

3.    Organizácie, ktoré spravujú bytový alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj osobní a súkromní vlastníci
takéhoto majetku, užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov v čase prevádzky sú povinní zabezpečiť,
aby chodníky, hraničiace s nehnuteľnosťou, schody (po celej šírke chodníka), keď nie je chodník, tak pás zeme
široký najmenej 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, bol riadne a včas v rozsahu potrebnom
pre bežnú chôdzu čistený a v zimnom období bol z neho odstránený sneh a pri poľadovici bol sypaný neprašným
materiálom (dolomit frakcie 4-8).

4.    V zimnom období musí byť sneh odstránený z chodníkov najneskôr do 8.00 hod., ak Mesto Rajecké Teplice
neurčí inak. Poľadovica musí byť odstránená okamžite. Čistenie chodníkov v zimnom období je potrebné v
prípade potreby opakovať v priebehu dňa viackrát až do 21.00 hod. Pre tento účel sú povinné organizácie
vybaviť svoje obchody a zariadenia potrebným náradím.

5.    Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach,
ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu, zástavky dopravných
prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné pre skladovanie tovaru, uhlia a pod. a pre prekládku smetných
nádob na domové odpadky. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné.

6.    Vlastník (správca) budovy je povinný zverejniť viditeľne meno a adresu osoby poverenej čistotou chodníka
na viditeľnom mieste.

Tvorba, ochrana, správa a údržba zelene

Článok 12

a)    zeleň je súbor živých a neživých prvkov usporiadaných podľa estetických zásad do viacfunkčných
kompozícií, ktoré utvárajú alebo dopĺňajú prostredie, pričom do zelene sa zahŕňajú aj spontánne vzniknuté
porasty. Zeleň je jedna zo základných mestotvorných prvkov, tvorí kostru ekologickej stability mesta prepojenú
s okolitou krajinou;
b)    za zeleň sa v zmysle tohto nariadenia považujú všetky prvky zelene nachádzajúce sa na pozemkoch v k. ú.
Rajecké Teplice a v k. ú. Poluvsie nepatriacich do lesného pozemkového fondu (stromy, kry, kvetinové záhony,
trávnaté plochy rastúce v prirodzenom prostredí alebo v substrátoch oddelených od prírodného prostredia
akoukoľvek stavebnou konštrukciou);
c)    vytváranie verejnej zelene sa zabezpečuje z prostriedkov stavebníka (investora), vlastníka a z prostriedkov
Mesta Rajecké Teplice;
d)    tvorba zelene v meste Rajecké Teplice musí byť v súlade s územným plánom mesta, resp. podľa uznesenia
MsZ Rajecké Teplice. Vykonávajúci podnik pri výstavbe je povinný úzko spolupracovať s príslušným stavebným
úradom, najmä z hľadiska perspektívneho plánu rozvoja cestnej siete a bezpečnosti premávky, prehľadnosti
križovatiek a pod.

Článok 13

a)    inžinierske siete pri uličnom a cestnom stromoradí nesmú byť umiestnené bližšie ako 150 cm od osi kmeňa
stromu. Vzdialenosť plynového potrubia a teplovodu musí byť minimálne 2 m od osi kmeňa, po okraj výkopovej
ryhy,
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b)    novodurové nadzemné vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste. Pokiaľ jestvujúce nadzemné vedenie
prekáža stromu, môžu sa koruny stromov upraviť len spôsobom, ktorý nenaruší vývin stromu. Zásahy do
stromoradia určuje Mesto Rajecké Teplice,
c)    pri výsadbe stromov v uliciach mesta treba dodržiavať minimálnu vzdialenosť 3 m od okien a 0,6 m od
obrubníkov ciest po os kmeňa stromu, minimálna výška stromov je 220 cm
d)    organizácia, ktorá vykonáva povrchovú úpravu ciest a chodníkov, je povinná vynechať priestor okolo
stromov v priemere 1 m.

Článok 14

a)    úlohou správcu zelene je najmä vybudovanú zeleň zveľaďovať, udržiavať jej čistotu a estetický vzhľad
zabezpečovať jej odbornú údržbu a dosadzovanie rastlín tak, aby bol zachovaný účel výsadby,
b)    správca zelene je povinný vykonávať jej údržbu, údržba zelene zahŕňa:
a.    udržiavanie poriadku a čistoty plôch zelene a jej prislúchajúcich súčastí
b.    kosenie a vyhrabávanie
c.    rez drevín a ich ošetrovanie
d.    údržba kvetinových záhonov, dosievanie trávnikov
e.    zalievanie drevín, záhonov a trávnikov, podľa potreby aj prihnojovanie
f.    náhrada odumretých a asanovaných drevín
g.    ochrana zelene pred škodcami a chorobami
c)    kosenie trávnatých plôch je potrebné vykonávať minimálne dvakrát ročne, pričom prvé kosenie je potrebné
vykonať do konca júna, druhé kosenie do konca septembra.
d)    rez a ošetrovanie drevín nesmie spôsobiť ich poškodenie a znížiť ich ekologické a estetické funkcie
Článok 15

a)    správou a údržbou mestskej verejnej zelene sa poveruje oddelenie technických služieb Mesta
      Rajecké Teplice, pokiaľ mesto neuzavrie zmluvu s inou právnickou či fyzickou osobou,
b)    správu a údržbu zelene na súkromných pozemkoch vykonáva a zabezpečuje jej vlastník, správca alebo
nájomca,
c)    subjekt poverený údržbou zelene je povinný odstrániť odpad, ktorý vznikne pri údržbe.
d)    každý zásah fyzickej alebo právnickej osoby do súčasného stavu mestskej zelene (najmä jej likvidácia) je
možný len po predchádzajúcom povolení Mesta Rajecké Teplice
e)    budovanie zelených plôch a detských ihrísk musí byť v súlade so schváleným územným plánom Mesta
Rajecké Teplice, resp. podľa usmernenia Mesta Rajecké Teplice

Článok 16

a)    zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, porastov, stromov, okrasných
kríkov, kvetinových záhonov. Každý občan je povinný zdržať sa takéhoto konania, ktoré by bolo na ujmu
verejnej zelene, alebo zariadení ktoré sú jej súčasťou,
b)    každý návštevník sadu a parku je povinný riadiť a správať sa ustanoveniami, uvedenými na informačných
tabuliach, umiestnených v zeleni a pokynmi osôb, poverených ochranou a strážením parkov a sadov.
c)    zakazuje sa umiestňovať na plochách mestskej zelene stánky, informačné a reklamné zariadenia mimo
plôch k tomu účelu určených referátom obchodu mestského úradu,
d)    výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, a to v súlade s platnou
legislatívou; výrub stromov na verejnom, alebo chránenom území zelene sa bez súhlasu Mesta Rajecké Teplice
zakazuje

Článok 17

a)    pred začiatkom výstavby alebo stavebných prác je stavebník (investor) povinný dôsledne vyriešiť otázku
existujúcej zelene, urobiť všetky opatrenia na jej zachovanie,
b)    Mesto Rajecké Teplice a príslušný stavebný úrad v súlade so zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy,
pri vydávaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia, určí podmienky, smerujúci k ochrane jestvujúcej
zelene a využitiu  ornice 

Článok 18

a)    spôsobenú škodu na mestskej zeleni je povinná nahradiť osoba, alebo organizácia, ktorá ju zavinila. Škoda
sa nahradzuje zásadne uvedením poškodenej veci do pôvodného stavu, ak to nie je možné úhradou ceny, resp.
výsadbou podľa určenia Mesta Rajecké Teplice;
b)    ak spôsobenú škodu povinná osoba, alebo organizácia, dobrovoľne neuvedie do pôvodného stavu,
vykonávajú to za ňu oddelenie technických služieb mesta, alebo iná poverená organizácia. Odstránenie musí byť
vykonané v stanovenom termíne. Náklady s tým spojené znáša osoba (organizácia), ktorá škodu zavinila;
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c)    za škodu, spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné, za škody spôsobené zvieratami,
zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá dozerať.

Článok 19
Spoločné ustanovenia

1.    Pravidlá o udržiavaní čistoty v obytných domoch ustanovuje platný domový poriadok. Vlastníci
nehnuteľností sú povinní pri výskyte hlodavcov odstraňovať príčiny výskytu a zabezpečiť ničenie hlodavcov -
deratizáciu.
2.    Vlastníci, užívatelia objektov a užívatelia bytov sú povinní vykonať opatrenia k zamedzeniu vzniku príčin a
rozširovania nepríjemného hmyzu a podľa potreby vykonať dezinfekciu a deratizáciu objektu.
3.    Užívatelia prevádzkových miestností sú povinní zabezpečiť riadne označenie prevádzky, jej čistotu a riadny
vonkajší vzhľad spolu s vhodnou úpravou výkladných skríň, soklov. Zodpovedajú za dodržiavanie hygieny,
čistoty prevádzkových priestorov a v čase prevádzky za čistotu priľahlého chodníka alebo iného verejného
priestranstva.

Článok 20
Sankcie

(1)  Konanie fyzických osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa kvalifikuje ako     
        priestupok proti poriadku v správe podľa § 46, alebo priestupok proti verejnému poriadku § 47 a
        48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(2) Priestupky, ktoré boli spáchané porušením povinností týkajúcich sa tvorby a ochrany zelene stanovených v
tomto nariadení, prejednáva príslušný orgán ochrany prírody.
(3)  Orgán ochrany prírody (Mesto Rajecké Teplice) alebo mestská polícia môže uložiť pokutu aj v blokovom
konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a obvinený z priestupku je ochotný pokutu
zaplatiť.
(4) Primátor mesta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie
ustanovení tohto nariadenia podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638,78 EUR (200 000,- Sk).
(5) Sankciu vymáha orgán, ktorý ju uložil.
(6) Výnosy pokút uložených podľa tohto nariadenia sú príjmom mesta.

Článok 21
Záverečné ustanovenia

 (1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 19. 07. 2008, t. j. pätnástym dňom od vyvesenia (v súlade s § 6 
ods. 8  zákona  č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení).

                                                                            RNDr. Peter Dobeš
                                                     primátor mesta

Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk

Mesto Rajecké Teplice http://www.rajecke-teplice.sk/print.php?stranka=vzn&vzncislo=46&vz...

7 z 7 20. 6. 2017 16:22

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en

