Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 3/2012
o ochrane životného prostredia
OBCE RICHVALD
Zabezpečenie zdravého životného prostredia v našej obci je spoločnou záležitosťou všetkých
občanov a návštevníkov obce, ako aj ostatných právnických a fyzických osôb pôsobiacich na jej
území. Ich povinnosťou je dbať o zachovanie a rozvoj príjemného životného prostredia, čistoty
obce a zlepšovanie vzhľadu obce v prospech celej pospolitosti obce.
I. časť Všeobecné ustanovenie
1. Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať
sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu
životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
2. Súčasťou práva občana na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva je právo na
priaznivé životné prostredie a právo na informácie o životnom prostredí.
3. Vytváranie a udržiavanie ekologickej stability na území obce Richvald je verejným záujmom.
§ 1 Pôsobnosť nariadenia
Nariadenie upravuje práva a povinnosti obce, občanov, všetkých právnických a fyzických osôb
pôsobiacich na území obce, ako aj tých subjektov, ktoré sa na území obce zdržiavajú prechodne, pri
ochrane životného prostredia obce Richvald.
§ 2 Rozsah pôsobnosti
1. Toto VZN sa vzťahuje na :
a) celé územie obce Richvald
b) všetky fyzické osoby bývajúce v obci a právnické osoby, ktoré majú hnuteľný a nehnuteľný
majetok v nej
c) všetky právnické a fyzické osoby zdržujúce sa v obci, alebo prechádzajúce obcou, bez ohľadu na
ich štátnu príslušnosť a sídlo organizácie s ktorou sú v pracovnom pomere, alebo sú jej členmi
d) všetkých občanov obce.
2. Toto VZN pojednáva :
a) o čistote obce
b) o obecnej zeleni
c) o chove hospodárskych a úžitkových zvierat
- povoľovanie stavieb pre poľnohospodárske účely
- stanovenie zásad ochrany obytnej zóny
d) o chove spevavého vtáctva, ozdobného vtáctva a ozdobných rýb
e) o ochrane povrchových a podzemných vôd
f) o ochrane ovzdušia
g) o ochrane historických pamiatok a stavieb obce
II. časť Čistota obce
§ 3 Verejné priestranstvá
1. Za verejné priestranstvo sa považujú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému
užívaniu (pohybu, oddychu a rekreácii občanov). Sú to najmä obecné komunikácie, ulice, námestie,
chodníky a priestor okolo obecných komunikácií po hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných
nehnuteľností, priestor okolo potoka, most, verejné prechody, verejné plochy zelene, parky a
záhrady, detské ihriská, športoviská, terasy a nezastavané územia.
2. Za čistotu verejných priestranstiev v správe obce zodpovedajú:
a) Obecný úrad v Richvalde, okrem verejných priestranstiev vymedzených v § 3 ods.4.
b) Iné fyzické a právnické osoby, ktorým bolo verejné priestranstvo zverené do užívania, resp.,

ktoré toto priestranstvo spravujú.
3. Subjekt zodpovedný za čistotu verejného priestranstva je povinný:
a) v prípade potreby priestranstvo okamžite vyčistiť, zabezpečovať pravidelné čistenie a sústavne
dozerať na dodržiavanie čistoty na verejnom priestranstve,
b) zabezpečovať dostatočný počet funkčných malých smetných nádob, zabezpečiť ich pravidelné
vyprázdňovanie, starať sa o čistotu ich okolia a o ich udržiavanie
c) čistenie verejného priestranstva zabezpečovať tak, aby boli jej užívatelia čo najmenej
obťažovaní.
4. Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom je povinný vlastník
/užívateľ/ priľahlej nehnuteľnosti pravidelne upratovať a udržiavať, aby sa nečistoty nedostávali na
verejné priestranstvo.
5. Všetky budovy zo strany chodníkov a verejných priestranstiev musia byť opatrené funkčným
odkvapovým žľabom a odkvapovými rúrami, aby dažďová voda nestekala priamo na chodníky
a chodcov.
6. Vlastníci, zamestnanci obchodných a prevádzkových organizácii sú povinní zabezpečiť čistotu a
poriadok v bezprostrednom okolí zariadenia do vzdialenosti 5 m od objektu najmenej však do
hranice miestnej komunikácie. Ďalej sú povinní zabezpečiť dostatočné množstvo kontajnerov, resp.
malých smetných nádob /podľa charakteru prevádzky/, minimálne však 1 ks, mať podpísanú
zmluvu o ich pravidelnom odvoze.
7. Zriadiť chránené stanovištia kontajnerov s dostatočným počtom kontajnerov je povinný vlastník
alebo správca bytových a prevádzkových objektov v spolupráci s obecným úradom a ďalej je
povinný zmluvne zabezpečiť optimálny počet a interval vyprázdňovania kontajnerov, starať sa o
čistotu ich okolia.
V sporných prípadoch o počte a intervale vyprázdňovania rozhoduje obec.
8. Čistením chodníkov a komunikácii sa rozumie ručné alebo strojné zametanie, prípadne umývanie
a splachovanie, chodníkov, komunikácií a verejných schodíšť, odstraňovanie blata, odpadkov,
buriny a iných nečistôt, snehu a poľadovice. Kropiť je zakázané pri nízkych teplotách, keď hrozí
nebezpečenstvo námrazy. Čistenie sa musí vykonať po celej šírke a dĺžke chodníka resp.
komunikácie.
9. Hlavné čistenie sa vykonáva tak, aby chodci prípadne iní účastníci cestnej premávky boli čo
najmenej obťažovaní. Ak je nutné, treba chodník čistiť aj viackrát v priebehu dňa podľa potreby
(hlavne od odpadkov a hrubších nečistôt/. Zametené nečistoty sa ukladajú do smetných nádob.
Zakazuje sa zametanie nečistôt do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí, ich
ponechávanie na chodníkoch, prípadne spaľovanie na verejných priestranstvách.
10. V zimnom období sa musí sneh zhŕňať z chodníkov na okraj vozovky tak, aby bol zabezpečený
prechod cez ulicu, na prechodoch pre chodcov, prístup do domov a nevyhnutný prístup k
inžinierskym sieťam a k stanovištiam kontajnerov. Odvážanie nahromadeného snehu
zabezpečuje správca komunikácie.
11. Poľadovica musí byť odstránená v čo najkratšej dobe po jej vytvorení. Čistenie chodníkov a
komunikácií v zimnom období treba v prípade potreby opakovať viackrát.
12. Zabezpečenie čistenia chodníkov, odstraňovanie poľadovice, odpratávania snehu pred
obchodmi alebo inými prevádzkami je povinnosťou vlastníkov, správcov, užívateľov týchto
jednotiek vždy, aj keď ich prevádzka nie je otvorená. Čistenie chodníkov môže vlastník
/správca, užívateľ/ priľahlej nehnuteľnosti zveriť aj inej fyzickej alebo právnickej osobe k tomu
spôsobilej. Najmenej raz ročne čistiť kanalizačné vpuste.
13. V záujme zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti občanov a pre udržiavanie pozitívnych
ukazovateľov kvality života sa zakazuje na verejných priestranstvách, najmä:
a) odhadzovať smeti, ohorky z cigariet, popol, papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny a
iné nepotrebné veci a odpadky mimo nádob na to určených,
b) vynášať alebo vymetať smeti a rôzne odpadky, ako i vylievať vodu s výnimkou kropenia
ulíc a chodníkov na verejné priestranstvá,
c) na domový odpad používať odpadové koše, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách a

sú určené na odpadky uličné (pre chodcov),
d) znečisťovať splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami. Zákaz sa vzťahuje aj na opravy,
mytie a čistenie motorových vozidiel na verejných priestranstvách a na komunikáciách.
e) akokoľvek úmyselne ohradzovať, znečisťovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú
zeleň, verejné objekty a zariadenia (lavičky, malé smetné nádoby, kontajnery, detské ihriská,
osvetľovacie telesá, verejné telefónne stanice - búdky, autobusové zastávky, autobusové čakárne,
cestovné poriadky, dopravné značky, reklamné zariadenia a pod.),
f) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smetí, odpadkov, vypaľovať trávu na verejných priestranstvách,
komunikáciách, chodníkoch a v smetných nádobách,
g) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja,
h) vyberať odpad zo smetných nádob,
i) skladovať stavebné materiály, stavebný a iný odpad, palivo a škváru bez povolenia
Obecného úradu v Richvalde,
j) jazdiť po verejnom priestranstve – zeleni akýmkoľvek dopravným prostriedkom, bicyklovať
sa po chodníkoch pre peších, parkovať vozidlá mimo vyhradených miest na parkovanie.
k) používať pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31.12. a 1.1. V tieto dni je
možné používať pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku pri dodržaní predpísaných
opatrení určených výrobcom.
§ 4 Používanie verejných priestranstiev pri stavebných prácach
1. Pri stavbách, prestavbách, nadstavbách, alebo opravách a ostatnej činnosti stavebných a iných
úprav je treba dbať na to, aby materiál nebol skladovaný na chodníkoch, uliciach a ostatných
miestach verejných priestranstiev.
2. Pri opravách striech, odkvapových žľabov a komínov je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia
a materiál nezhadzovať priamo zo striech na chodníky, alebo stavebné plochy a ostatné verejné
priestranstvá, ak nie sú dodržané bezpečnostné predpisy podľa stavebného zákona a ostatnej
platnej normy.
3. V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva je potrebné
požiadať písomne o súhlas Obecný úrad v Richvalde, ktorý určí podmienky a spôsob nevyhnutne
dočasného zabratia a úpravy verejného priestranstva na nevyhnutne potrebný čas, ktorý musí
byť presne časove ohraničený v dohode s vykonávateľom týchto prác.
4. V zmysle zákona č. 315/1996 Z. z. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách
v zmysle ďalších platných zmien vozidlá vchádzajúce na cestu musia byť vopred očistené, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu cesty. Znečistenú cestu je povinný znečisťovateľ hneď očistiť a
dať ju do pôvodného stavu na vlastné náklady.
5. Rozkopávky v obci je možné vykonať len s písomným súhlasom obce, (formou rozhodnutia
štatutára obce). Žiadateľ o rozkopávku požiada písomne na Obecnom úrade v Richvalde.
§ 5 Domy, dvory a záhrady
1. Vlastníci alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní starať sa o vonkajší vzhľad domov,
nádvorí, plotov, záhrad a udržiavať ich v poriadku a v čistote.
2. Stavby spojené so zemou pevným základom /ďalej len stavba/ majú súpisné číslo. Súpisným
číslom treba označiť každú samostatnú stavbu, ktorá má vlastný vchod.
Ak ide o zoskupené stavby, súpisným číslom treba označiť každú stavbu, ktorá má vlastný
vchod.
3. Stavby na frontálnej strane ulíc musia byť opatrené odkvapovými žľabmi, zvodmi dažďovej
vody a v prípade plechovej krytiny snehovými zábranami na streche.
4. Kvetináče, akokoľvek ozdobné predmety umiestnené na vonkajších stranách domov musia byť
upevnené, aby bolo vylúčené ich spadnutie.
5. Občania v obci dbajú o čistotu a hygienu svojich studní. Verejná studňa musí byť označená
tabuľou (Pitná voda, Úžitková voda).
Zriadenie studní pri rodinnom dome povoľuje vodohospodársky orgán – obec.

6. Vlastníci, alebo užívatelia bytových domov a podnikateľských objektov sú povinní najmenej
dvakrát ročne previesť deratizáciu nehnuteľnosti a to na jar v priebehu 13. týždňa a v jeseni
v priebehu 44. týždňa bežného roku.
Zakazuje sa :
a) vypúšťanie splaškov z domov a záhrad, ako aj zo žúmp na verejné priestranstvá do rigolov
a potokov,
b) písať a kresliť na steny domov a brán, ako i na chodníky okrem účelového, reklamného
alebo identifikačného označenia.
Lepiť plagáty na steny, ploty a brány bez súhlasu vlastníka. Plagáty možno lepiť len na plochu,
ktorá je v obci určená na tento účel.
§ 6 Obchody a výklady
1. Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť upravené a čisté.
2. Firemné tabule musia byť čisté, udržiavané v takom stave, aby nápisy boli čitateľné a nešpatili
vzhľad budovy a ulice.
3. V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť pred vchodom
umiestnený smetný kôš (viac smetných košov) na náklady prevádzkovateľa a upozornenie pre
konzumentov, aby obaly odhadzovali do smetného koša (smetných košov).
4. Obchodné prevádzky sú povinné si zabezpečiť dostatok smetných nádob a čistotu okolo nich.
5. Prevádzkovatelia zodpovedajú za čistotu a poriadok v okolí prináležiacej prevádzke.
§ 7 Komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Všeobecným cieľom politiky hospodárenia s odpadmi obce Richvald je potreba zaistiť vysoký
stupeň ochrany životného prostredia.
2. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických
osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a
cintorínov.
3. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a
postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo pri ktorých nie je potrebné ohlásenie stavebnému
úradu. Nakladanie s komunálnym odpadom na území obce upravuje samostatné VZN obce o
odpadoch.
4. Každý občan platí miestny poplatok za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu. Výšku miestneho poplatku na každý rok stanoví OcU v Richvalde.
5. Pôvodcami odpadu sú fyzické ako aj právnické osoby, vrátane každého občana, ktorí odpad
produkujú.
6. Za odpad zodpovedá majiteľ pozemku.
7. V katastrálnom území obce sa zakazuje vytvárať divoké skládky odpadov.
§ 8 Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
1. Komunálne odpady sú povinní pôvodcovia odpadov ukladať do zberných nádob podľa
systému zberu určeného vo VZN o odpadoch.
2. Do zberných nádob určených na ukladanie komunálneho odpadu je možné ukladať aj drobný
stavebný odpad ak to neobmedzí systém zneškodňovania komunálneho odpadu a nepoškodí a
nepreťaží zbernú nádobu.
3. Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobného stavebného odpadu
neumožňuje jeho uskladnenie spôsobom uvedeným v bode 2 sú držitelia drobného stavebného
odpadu povinní ukladať tieto na miesto určené Obecným úradom v Richvalde.
§ 9 Nakladanie s vyseparovanými zložkami komunálneho odpadu

1. Systém separovaného zberu komunálneho odpadu je spracovaný vo VZN Separovaný zber.
§ 9a Odpady z papiera
1. Nepotrebný papier občania v rodinných a bytových domoch môžu
a) použiť pri zakurovaní do kotlov
b) speňažiť cez Zberné suroviny
c) ukladať do vriec, separovaný zber papiera
d) prípadne inou formou speňažiť (nepotrebné knihy, časopisy a pod. cez antikvariát).
2. Do kategórie papieru sa zaraďujú :
a) noviny
b) časopisy
c) kartóny
d) obalový materiál
e) knihy
f) ostatný odpad rovnakého druhu
§ 10 Odpratávanie skla
1. Ostatné nepoužiteľné sklo sú povinní obyvatelia ukladať do označených zberných nádob
(alebo igelitových vriec separovaného zberu).
§ 11 Nebezpečný odpad
1. Do tejto kategórie zaraďujeme :
a) staré lieky
b) čistiace prostriedky
c) farby
d) autobatérie všetkých druhov
e) pneumatiky
f) oleje a mazivá
g) ostatný odpad takéhoto charakteru
h) žiarivky
2. Tento druh odpadu sa likviduje v zmysle Programu odpadového hospodárstva obce Richvald.
§ 12 Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov
1. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na
území obce zabezpečuje organizácia, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na túto činnosť.
§ 13 Poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu
1. Poplatky upravuje VZN o miestnych poplatkoch schválené Obecným zastupiteľstvom
v Richvalde.
III. časť Obecná zeleň
§ 14 Pojem zeleň
1. Zeleň obce tvorí jednotný nedeliteľný organizačný celok. Rozumie sa ňou upravená prírodná
časť životného prostredia, usporiadaná podľa zásad sadovníckej estetiky do viacúčelovej
kompozície, ktorá tvorí náhradu pôvodného prírodného prostredia. Sadové prvky sú živé a
neživé. Súčasťou zelene sú aj sadové doplnky.
a) Živé prvky sú stromy, kry, kvetinové a trávnaté plochy rastúce v prirodzenom prostredí, alebo v
substrátoch oddelených od prirodzeného prostredia akoukoľvek stavebnou konštrukciou.
b) Neživými prvkami sú voda a prírodné útvary (kamene, svahy, modelovaný terén a pod. tiež
stavebné prvky a umelecké diela, cesty, mosty, terasy, múry, vodné nádrže, fontány,schody a pod.).

2. Sadovnícke doplnky sú prenosné, alebo stabilné zariadenia, ktoré slúžia na údržbu a ochranu ako
aj na oddych občanov (lavičky, zariadenia ihrísk, osvetlenie, koše na odpadky, besiedky v parkoch a
pod.).
§ 15 Klasifikácia zelene
1. Zeleň je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia, ktorá toto prostredie nenarušuje a slúži
na existenciu a regeneráciu jej ostatných zložiek. Má zároveň významnú úlohu vo výtvarnom
usporiadaní obce.
2. Význam zelene rastie s narastajúcim úsilím na ochranu zdravých životných podmienok v obci
a preto musí byť rozvoj zelene rovnocenný s rozvojom ostatných funkcií obce. Na úkor zelene
v obci nesmie byť budovaná žiadna iná funkcia. V prípade nutnej zmeny musí byť obcou
zabezpečená zodpovedajúca náhrada.
§ 16 Všeobecné požiadavky
1. Tvorba, údržba a ochrana zelene a životného prostredia je súčasťou starostlivosti obce. Chrániť
zeleň sú povinní všetci občania obce – fyzické a právnické osoby. V rámci starostlivosti o zeleň
patrí aj ochrana zelene pred neuváženou asanáciou, jej zabezpečovanie proti mechanickému
chemickému poškodeniu, ošetrovanie stromov, ochrana proti škodcom a chorobám, dosádzanie, a
náhradná výsadba za odumretú a asanovanú zeleň.
2. Za územnú koncepciu rozvoja, tvorby, zveľaďovania a ochrany zelene zodpovedá OZ v
Richvalde.
§ 17 Správa a údržba verejnej zelene
1. Tvorbu, údržbu a ochranu zelene obce vykonáva Obec Richvald.
2. Pod správu verejnej zelene nepatrí:
a) verejná zeleň v intraviláne do vzdialenosti 5 m od objektov obytných domov a budov,
pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe ostatných právnických a fyzických osôb
b) zeleň lesa osobitného určenia
3. Do vzdialenosti 5 m od obytných domov, budov a pozemkov vo vlastníctve alebo správe
právnických a fyzických osôb spravuje verejnú zeleň táto právnická alebo fyzická osoba.
4. Plocha verejnej zelene, ktorá je podľa bodu 3 spravovaná právnickými alebo fyzickými
osobami, môže byť určená podľa charakteru alebo tvaru danej plochy inak a to:
a) hranicou súbežnej cesty alebo chodníka
b) celou plochou pred budovami jednotlivých organizácií, ktorá slúži reprezentácii právnickej
lebo fyzickej osoby, poprípade s firemnými symbolmi alebo firemnými znakmi.
5. Spôsob spravovania a udržiavania verejnej zelene podľa charakteru alebo tvaru plochy (vo
vzdialenosti nad 5 m) určí obecný úradu po prerokovaní s dotknutou právnickou alebo
fyzickou osobou.
6. Údržba zelene predstavuje:
a) Údržbu trávnika
- pravidelné odstraňovanie nečistôt z trávnikov, tak aby tieto spĺňali estetické nároky
na ne kladené
- jarné vyhrabávanie a jesenné vyhrabávanie lístia z trávnikov
- prevzdušňovanie trávnikov vhodnými metódami
- kosenie, ktoré treba vykonávať na území obce pri výške porastu 12 cm. Pokosenú
trávu a zhrabky z obecnej zelene je správca alebo majiteľ pozemku povinný odstrániť do troch dní
- obnova poškodených častí trávnikov
b) Ošetrovanie všetkých rastlín v tých formách alebo zoskupeniach, ktoré im boli pri tvorbe zelene
určené, vrátane ochrany proti škodcom a chorobám.
c) Údržbu plôch detských ihrísk a pieskovísk, chodníkov, odburiňovaním, vyrovnávaním
nerovností, v zimnom období udržiavaním primeranej schodnosti.
d) Údržbu detských pieskovísk - pravidelné vyčistenie, prekopávanie, prípadne výmena piesku.

e) Údržba lavičiek, detských zariadení zabezpečovaním pravidelnej opravy, obnovy náterov,
prípadne výmenou celého poškodeného zariadenia.
f) Čistenie odvodňovacích rigolov v zeleni.
7. Správca, majiteľ pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich prvkov je povinný ju udržiavať v
riadnom stave, zabezpečovať jej sústavnú údržbu, opravy a úpravy tak, aby spĺňala kvalitatívne,
funkčné a estetické požiadavky na ňu kladené.
8. Starostlivosť o zeleň sprievodnú a izolačnú, obmedzene prístupnú, vyhradenú ako aj o zeleň
rodinnej zástavby, záhradkárskych osád zabezpečujú jej užívatelia alebo vlastníci.
9. O sadovnícky neupravené, zaburinené plochy do doby realizácie sadových úprav je povinný sa
starať ich vlastník. Vlastník je povinný ju riadne upraviť a udržiavať v nezaburinenom stave
pri maximálnej výške porastu 25 cm.
10. Vlastníci alebo užívatelia domov, pozemkov susediacich bezprostredne s chodníkom
/komunikáciou/ sú povinní konáre stromov, kríkov prečnievajúce na chodník (komunikáciu)
obstrihávať do výšky 2,25 m a konáre prerastajúce cez ploty ako i živé ploty upraviť tak, aby
neobmedzovali pohyb chodcov po chodníku a neobmedzovali cestnú premávku.
11. Vlastníci alebo užívatelia domov, pozemkov sú povinní konáre stromov a kríkov upraviť tak,
aby neprekážali viditeľnosti zvislého dopravného značenia.
§ 18 Územné plánovanie zelene
1. Právnická a fyzická osoba vytvárajúca zeleň je povinná riadiť sa odborným vyjadrením obce a
to najmä:
a) odstrániť stavebný materiál do hĺbky 70 cm od nivelety terénu
- doviezť a rozprestrieť kvalitnú biologicky účinnú zeminu v hrúbke minimálne 20 cm
- ponechať otvory pre výsadbu stromov o priemere 1,8 m a hĺbke 0,8 m
- dodržať pri výsadbe stromov vzdialenosť 1,0 m od obrubníka po os kmeňa stromu
- dodržať pri výsadbe stromov v stromoradiach výšku kmeňa minimálne 2,2 m
b) iný postup je možné uplatniť len so súhlasom obecného úradu
2. Zakladanie alebo úpravy zelene pri komunikáciách a v ich ochranných pásmach je potrebné
prerokovať.
§ 19 Projektová a stavebná činnosť
1. Územné rozhodnutie na pozemky, na ktorých sa nachádza zeleň je možné vydať štátnym
orgánom po predchádzajúcom vyjadrení obce a orgánu štátnej správy ochrany prírody.
§ 20 Právo hospodárenia so zeleňou
1. Právo hospodáriť so zeleňou majú právnické a fyzické osoby poverené touto činnosťou
vlastníkom zelene, tiež právnické a fyzické osoby, ktoré majú zeleň v užívaní, alebo vo vlastníctve.
2. Všetka novovybudovaná zeleň sa odovzdáva právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré budú
mať právo hospodáriť so zeleňou na základe kolaudačného rozhodnutia podľa platných zákonov.
3. Výkon práva hospodárenia so zeleňou počas budovania až do okamihu fyzického odovzdania
novovybudovaného objektu zelene zabezpečuje investor.
4. Investor resp. dodávateľ, ktorý v rámci svojej investičnej činnosti potrebuje nevyhnutne
rozkopať verejnú zeleň, je povinný pred zahájením prác požiadať obecný úrad o povolenie na
rozkopanie zelene.
5. V prípade havárie vzniknutej na inžinierskych sietí je možné začať ju okamžite odstraňovať.
Žiadosť o povolenie na rozkopanie zelene doručí investor resp. dodávateľ po vykonaní
nevyhnutných opatrení zamedzujúcich šíreniu vzniknutej škody. Za nevyhnutné opatrenia
zamedzujúce šíreniu vzniknutej škody sa považuje neplánovaná, plynulá činnosť bez prerušenia
prác a odstraňovanie vzniknutej situácie.
6. Výkopové práce v zeleni musia byť ukončené spätnou úpravou terénu vykonanou určeným
technologickým postupom.
7. Organizácie resp. osoba zodpovedná za rozkopávku po ukončení prác písomne oznámi túto

skutočnosť obecnému úradu a zároveň poskytne záruku 12 mesiacov na kvalitu prác.
§ 21 Ochrana zelene pri výstavbe a pri jej využívaní
1. Ak pri stavebných prácach dôjde k poškodeniu živej zelene, stromu, alebo jeho koreňov, je
dodávateľ stavebných prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie a oznámiť túto
skutočnosť správcovi zelene alebo orgánu štátnej správy do troch dní.
2. Zeleň sa môže využívať primeraným spôsobom, ktorý vyplýva z jej určenia.
Akékoľvek poškodzovanie je zakázané.
3. Na plochách verejnej zelene je prísne zakázané :
a) trhať kvety a plody ovocných a okrasných drevín, lámať konáre stromov, alebo poškodzovať
stromy, kry a iné časti zelene,
b) znečisťovať plochy, svojvoľne premiestňovať verejné zariadenie, vyvesovať plagáty a iné
predmety na zeleň,
c) parkovanie áut, návesov, prívesných vozíkov, vlečiek a jednostopových motorových vozidiel za
akýmkoľvek účelom na trávnikoch,
d) umiestňovať predajné stánky, reklamné panely, kontajnery na odpad a iné zariadenia, ktoré
obmedzujú rast a racionálnu údržbu zelene,
e) robiť úpravy, výsadby a novú výsadbu bez súhlasu právneho subjektu právom hospodárenia so
zeleňou alebo správcu zelene.
f) zakladať oheň, stanovať a táboriť
g) výrub stromov
h) skracovať chodníky prechodom cez založený trávnik
i) vyhrňovať posypový materiál z cestných komunikácií na trávnaté plochy
4. Na detské ihriská je zakázané vodiť psa a iné domáce zvieratá, odnášať piesok, zariadenie a
znečisťovať ho.
§ 22 Podmienky asanácie zelene
1. Pod asanáciou zelene sa rozumie akékoľvek čiastočné, alebo úplné odstránenie zelene.
2. Spoločenská hodnota zelene sa ocení podľa platnej vyhlášky. Finančné prostriedky takto
získané sa použijú na obnovu a výsadbu zelene v obci.
3. Obec vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom
obvode. Zaradenie pozemkov do evidencie prerokuje obec s ich vlastníkmi. Obec ďalej
zabezpečuje výsadbu drevín na vhodných obecných pozemkoch, a uprednostňuje pri tom
najmä geograficky pôvodné a tradičné druhy.
IV. časť
Chov hospodárskych a úžitkových zvierat
Povoľovanie stavieb pre poľnohospodárske účely
Stanovenie zásad ochrany obytnej zóny
§ 23 Všeobecné ustanovenie
Táto časť nariadenia upravuje chov a držanie zvierat na nehnuteľnostiach, v domoch a bytoch
občanov pri dodržaní platných zdravotných, veterinárnych a stavebných predpisov, len ak sa
zachovajú podmienky uvedené v tejto časti nariadenia a dodržia sa predpisy na ochranu životného
prostredia.
§ 24 Kategorizácia druhu hospodárskych zvierat
1. Táto časť nariadenia sa vzťahuje na držanie a chov:
a) Úžitkových zvierat: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone, osly, mulice, pštrosy
b) Drobných úžitkových zvierat : hrabavá a vodná hydina (sliepky, husi, kačice, morky,
perličky), domáce zajace, králiky
c) Kožušinových mäsožravých zvierat: norky, líšky a iné, bylinožravé činčily, nutrie a iné
d) Psov a mačiek

e) Holúb: poštové, úžitkové, okrasné, športové
f) Včiel
g) Slimákov interiérové
h) Vtákov : spevavých, ozdobných, chovných
i) Sladkovodných rýb
j) Exotických zvierat: opice, plazy, obojživelníky, hmyz, akváriové ryby a iné, okrem
mačkovitých šeliem a jedovatých, nebezpečných zvierat
k) Voľne (divo) žijúcich a chránených zvierat.
Ustanovenia v § 24 sa nevzťahujú na Poľnohospodárske družstvo, resp. iné právnické a fyzické
osoby oprávnené k poľnohospodárskej produkcii.
§ 25 Základné práva a povinnosti pri chove a držaní zvierat
1. Základné práva :
a) každá právnická alebo fyzická osoba (ďalej len chovateľ, držiteľ) má právo na chov (držanie
zvierat) upravené týmto nariadením
b) chovateľ (držiteľ) má právo na náhradu škody, ktorá bola spôsobená jeho zvieraťu podľa
všeobecne platných právnych predpisov
2. Základné povinnosti :
a) každý chovateľ (držiteľ), ktorý zviera trvalo alebo prechodne chová (drží), je povinný
zabezpečiť zvieraťu výživu , opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým
potrebám, správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. Voľnosť pohybu zvieraťa sa
nesmie obmedzovať trvalo ani zbytočne, alebo keď to zvieraťu spôsobuje bolesť, alebo
poranenie.
b) chovateľ (držiteľ) je povinný dbať na ochranu zdravia ,dodržiavať hygienu, správne
manipulovať a skladovať potrebu a mať zabezpečenú hygienickú likvidáciu exkrementov
c) mať pre zviera zabezpečený zdroj vody
d) zabezpečiť, aby zviera nerušilo spoluobčanov
e) okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom vo verejných a spoločenských
priestoroch
f) pravidelne nechať zviera očkovať v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti podľa
požiadaviek veterinárnej správy
g) chovateľ (držiteľ) je povinný pri podozrení z nákazy alebo iného ochorenia zvieraťa
infekčného pôvodu, následného úhynu, ihneď to oznámiť príslušnému veterinárnemu
lekárovi. Veterinárne opatrenia, ktoré mu budú nariadené je povinný neodkladne vykonať
h) dať zviera, ktoré poranilo človeka bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi na vlastné
náklady a výsledok šetrenia odovzdať poškodenej osobe, alebo jej zákonnému zástupcovi
(opatrovníkovi) a dodržiavať veterinárne a hygienické opatrenia
i) dať na vlastné náklady odstrániť zviera, ktoré na verejnom priestranstve opakovane
pohrýzlo, alebo inak poranilo človeka pre agresivitu, alebo neovládateľnosť. Takéto zviera
(hlava) musí byť vyšetrené Štátnym veterinárnym ústavom.
j) chovateľ (držiteľ) je povinný zabezpečiť nezávadné uskladnenie uhynutého zvieraťa
(kadáveru) a jeho likvidáciu asanačným podnikom. Nie je dovolené dávať uhynuté zvieratá
do smetných košov a kontajnerov, spaľovať ich , alebo zakopávať na verejných
priestranstvách. Za odstránenie uhynutých zvierat nájdených na verejných alebo
súkromných priestranstvách zodpovedá majiteľ zvieraťa, ak nie je známy, fyzická alebo
právnická osoba poverená správou verejného alebo súkromného priestranstva.
k) v takých prípadoch, keď podľa ustanovení zákona je potrebné zvláštne povolenie, je
chovateľ (držiteľ) povinný o to požiadať pred začatím chovu (držania) Obvodný úrad
životného prostredia
l) v záujme ochrany pred rozširovaním nákaz zo zahraničia oznámi chovateľ (držiteľ) dovoz
zvieraťa ihneď Regionálnej veterinárnej správe, ktorá zabezpečí karanténne prípadne iné
opatrenia. Toto opatrenie je potrebné napriek tomu, že zviera dovezené zo zahraničia

prechádza na slovenských hraniciach veterinárnou kontrolou
m) dbať na to, aby pri chove (držaní) nedošlo k porušeniu podmienok stanovených zákonom o
ochrane prírody a krajiny a zákonom o ochrane zvierat.
3. Samostatne hospodáriaci roľníci sú povinní svoju podnikateľskú činnosť ohlásiť na Obecnom
úrade v Richvalde, ktoré im vydá osvedčenie o zápise do evidencie. Podnikateľskú činnosť
fyzických osôb v poľnohospodárstve upravujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
§ 26 Priestorové požiadavky na chov hospodárskych zvierat
1. Chovať (držať) zvieratá je zakázané :
a) v školách a v domoch , kde sú spoločné zariadenia pre deti
b) v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, potravinárskej výroby, v
obchodoch a v zariadeniach, ktoré poskytujú služby (zákaz sa vzťahuje aj na byty, ktoré súvisia s
týmito zariadeniami)
2. V objektoch uvedených v bode 1 a, b je povolené chovať (držať) strážnych psov len za
podmienok stanovených orgánom povereným konať vo veciach hygienických a veterinárnych,
pričom sa po tomto priestore môže pes voľne pohybovať len mimo prevádzkových hodín
zariadenia. Oplotenie zariadenia, či samotné zariadenie musí byť viditeľne označené tabuľou,
"objekt strážený psom",. V ostatnom čase musí byť pes držaný tak, aby nespôsoboval kolíziu s
podmienkami prevádzkovania týchto zariadení a hygienicko-veterinárne závady. Výnimkou je
chov (držanie) niektorých druhov zvierat vo vzorkovniach, škôl a školských zariadení pre
vlastnú pedagogickú činnosť.
3. Prinášanie, alebo vodenie zvierat je zakázané :
a) do priestorov, kde je zakázaný ich chov (držanie)
b) do zdravotníckych zariadení, úradov, inštitúcií, na detské, športové a školské ihriská, do
areálov školských a predškolských zariadení, na pieskoviská, do kostolov a obchodov
c) na všetky miesta opatrené upozornením na zákaz vodenia zvierat
4. Vypúšťanie a pasenie zvierat na verejných priestranstvách, komunikáciách, rekreačných
plochách sa nepovoľuje s výnimkou nútenej prepravy.
5. Vypúšťať zvieratá na dvor do záhrady (riadne oplotených) alebo ich v týchto priestoroch pásť
je možné iba so súhlasom vlastníka, alebo správcu nehnuteľnosti.
6. Ustanovenia tohto nariadenia sa pri dodržiavaní veterinárno - zdravotných predpisov
nevzťahujú na :
a) chov (držanie) zvierat ozbrojených zborov a poriadkových útvarov
b) služobných a vodiacich psov, psov prevádzajúcich nevidiace alebo ťažko zdravotne postihnuté
osoby do verejne prístupných miestností na nevyhnutne potrebný čas
c) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské preteky a iné atrakcie počas prechodného ustajnenia
d) veterinárne nemocnice
7. Verejné podujatia, ako prehliadky a výstavy psov a iných domácich drobných zvierat a podobne,
môžu sa konať na základe povolenia Obecného úradu a po súhlase Okresnej veterinárnej správy v
Bardejove a orgánov poverených rozhodovať a konať vo veciach hygienických. Pokiaľ pri
usporiadaní podujatia je nutné zabezpečiť tiež umiestnenie zvierat, podmienky stanovia orgány
poverené rozhodovať a konať vo veciach hygienických a veterinárnych.
8. Zakazuje sa chovať (držať) zvieratá uvedené v § 24 písm. a) – k) s výnimkou písm.
e,f,h,i,j,k:
a) v domoch ktoré nemajú povolenie na výstavbu hospodárskeho zariadenia vhodného na chov
zvierat
b) v domoch ,ktoré nemajú charakter rodinného domu (viacbytové obytné domy)
c) v domoch, ktoré majú charakter rodinného domu s prislúchajúcim pozemkom o ploche
menšej ako 600 m2 (6 árov) s výnimkou troch chovných rodín králikov a 5 kusov hrabavej
hydiny a 5 kusov vodnej hydiny
d) osobitne chránených živočíchov. Oprávnenia na ich chov (držanie), spracovanie ich tiel
/časti tiel a ich vývojových štádií, alebo na obchodovanie s nimi vydáva Obvodný úrad životného

prostredia v Bardejove, alebo na základe jeho odporúčania Ministerstvo životného prostredia SR.
9. Ku chovu (držaniu) úžitkových zvierat mimo areálu súkromného pozemku a v extraviláne obce
je potrebný súhlas Obecného úradu v Richvalde.
§ 27 Povoľovanie stavieb pre poľnohospodárske účely
1. Hospodárske zvieratá, psy a ostatné zvieratá je možné na území obce chovať, (držať) len v
objektoch na tento účel výhradne zriadených, ktoré zodpovedajú príslušným územno- plánovacím a
stavebno- technickým predpisom.
2. Pri výstavbe nových objektov , resp. rekonštrukciách, modernizáciách existujúcich stavieb je
treba postupovať v zmysle stavebného zákona a zásad chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a
extraviláne obcí Slovenskej republiky, vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a výživy SR,
pričom treba v prvom rade stanoviť, či pôjde o stavbu kvalifikovanú ako drobnú, alebo stavbu, pre
ktorú sa vyžaduje stavebné povolenie.
3. Pre chov (držanie) hrabavej hydiny musí chovateľ (držiteľ) zabezpečiť ohradené miesto cca 11
m2 pre 4 kusy, pre vodnú hydinu cca 1 m2 pre 2 kusy (pre mláďatá O,5 - 1 m2)
4. Chov (držanie) kohútov je povolený iba tam, kde stavebné podmienky hospodárskeho objektu
zaručujú útlm ich hluku) kikiríkania/ v nočných hodinách a hospodársky objekt je od hranice
susedného pozemku minimálne 2 m/. maximálna prípustná hladina hluku pre obytné zóny v
čase od 22oo - 6oohod. je iba 30 dB/A/.
5. Chovateľ (držiteľ) zvierat je povinný dodržať medzi objektmi, v ktorých sú zvieratá umiestnené
(maštaľ, chliev, kurín a pod.), aj vzhľadom na nadmerný hluk a zápach nasledovné vzdialenosti:
- od uličnej čiary minimálne 10 m
- od okien a dverí obytných a prevádzkových objektov min. 20 m
- od obytných a prevádzkových objektov min. 20 m
- od hranice susedného pozemku min. 1 m
- od individuálneho vodného zdroja min. 15 - 40 m
- od povrchových vôd (potok, rieka a pod. minimálne 5 m)
- v pásme hygienickej ochrany (PHO) určenom na zásobovanie pitnou vodou nie je možné
chovať (držať) žiadne zvieratá. Ide o PHO I. a II. stupňa verejných vodných zdrojov a vodných
zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
- ak sú v okolitej zástavbe domy s viacerými bytmi (viac ako 4), objekty občianskej vybavenosti a
pozemky na ktorých sú školské a predškolské zariadenia min. vzdialenosť od hraníc ich pozemkov
musí byť 30 m.
6. Chovateľ (držiteľ) zvierat je povinný postarať sa o to, aby objekt slúžiaci na chov (držanie
zvierat) bol ľahko čistiteľný. Čistenie objektov musí byť zabezpečené tak, aby tekuté exkrementy
boli okamžite odvádzané do vodotesnej žumpy a hnoj denne odstraňovaný do vodotesného
hnojiska, alebo kompostovaný. Takto upravený hnoj po vývoze na pole treba ihneď zaorať. Hnoj sa
nesmie skladovať voľne na poli, alebo na voľnom priestranstve.
Chovateľ (držiteľ) musí mať zabezpečený odbyt skladovaného hnoja. V prípade , že objem
produkcie odpadu v zmysle katalógu odpadov je vyšší ako chovateľ (držiteľ) spotrebuje na
hnojenie, resp. využívanie vlastných pozemkov, musí mať dohodnutý spôsob využívania resp.
zmluvne dohodnutý spôsob zneškodňovania nadbytočného množstva odpadu s oprávneným
subjektom. Hnojisko musí byť dimenzované tak, aby mohlo pojať polročnú produkciu exkrementov
chovaných (držaných zvierat). Obsah žumpy musí byť likvidovaný v súlade s požiadavkami a
platnou legislatívou na ochranu životného prostredia. Napojiť výpusť močovky po prečistení na
verejnú kanalizáciu je možné po predchádzajúcom súhlase a stanovení koncentračných hodnôt
Obvodného úradu životného prostredia a správcu kanalizácie.
Vzdialenosť hnojiska musí byť :
- od uličnej čiary min. 15 m
- od okien a dverí obytných a prevádzkových objektov min. 25 m
- od obytných a prevádzkových objektov min .25 m
- od hranice susedného pozemku min. 5 m

- od individuálneho alebo verejného vodného zdroja min. 15 - 40 m
- od povrchových vôd / potok, rieka/ min. 15 m
7. Uvedené opatrenia sa vzťahujú na okolitú zástavbu aj na objekty chovateľa (držiteľa). Ak sa
uvedené vzdialenosti nedajú dodržať, je potrebný súhlas susedov. Nedotknuté však zostávajú
vzdialenosti od uličnej čiary, individuálneho a verejného vodného zdroja, potoka, rieky,
prevádzkových miestností, školských a predškolských zariadení.
8. Chovateľ (držiteľ) sa musí postarať o sústavné a účinné ničenie hlodavcov, hmyzu a
obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov, dezinfekciou, dezinsekciou a
deratizáciou.
§ 28 Chov a držanie psov
1. Chovať (držať) psov je zakázané :
a) v školách a domoch, kde sú spoločné zariadenia pre deti
b) v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, potravinárskej výroby, obchodoch
, zdravotných zariadeniach, ubytovniach a v zariadeniach, ktoré poskytujú služby (okrem strážnych
psov) za podmienok stanovených týmto VZN. Tento zákaz sa vzťahuje aj na byty, ktoré s týmito
zriadeniami bezprostredne súvisia.
2. Prinášanie, alebo vodenie psov je zakázané :
a) do priestorov, kde je zakázaný ich chov (držanie),
b) do zdravotných zariadení, úradov, inštitúcií, na detské ,športové a školské ihriská, do areálov
školských a predškolských zariadení, na pieskoviská, cintoríny, do kostolov a obchodov,
c) na všetky miesta opatrené upozornením na zákaz vodenia psov.
3. Ustanovenia tohto nariadenia sa pri dodržaní veterinárno-zdravotných predpisov nevzťahujú na:
a) chov (držanie ) psov ozbrojených zborov a poriadkových útvarov,
b) služobných a vodiacich psov, psov doprevádzajúcich nevidiace, alebo ťažko zdravotne
postihnuté osoby do verejne prístupných miestností na nevyhnutne potrebný čas.
4. Vo viacposchodových budovách, ktoré majú dvor, záhradu môžu jednotliví nájomníci a
vlastníci chovať (držať ) za podmienok stanovených týmto VZN najviac 1 psa, okrem psov
bojových plemien, pričom sú povinní vyžiadať si súhlas najbližších susedov.
5. V rodinných domoch s dvorom, alebo záhradou môžu chovatelia (držitelia) chovať (držať) so
súhlasom majiteľa, správcu domu za podmienok uvedených v tomto VZN viac ako 1 psa za
predpokladu , že títo neohrozujú chodcov a susedov a nerušia ostatných občanov nadmerným
brechaním a zavýjaním.
V opačnom prípade môže prísť k trvalému zákazu chovu.
§ 29 Povinnosti chovateľov (držiteľov) psov
1. Chovateľ (držiteľ) psa je povinný :
a) psa staršieho ako 6 mesiacov prihlásiť do 15 dní po dosiahnutí veku na obecnom úrade a opatriť
ho evidenčnou známkou vydanou obcou,
b) stratu psa, alebo akúkoľvek zmenu v jeho chove, stratu alebo odcudzenie evidenčnej známky je
chovateľ (držiteľ) povinní hlásiť do 15 dní, pričom doba stanovená pre vznik poplatkovej
povinnosti ostáva nedotknutá.
2. Je zakázané ukončiť chov (držanie) psa jeho vypustením v obci, alebo do voľnej prírody.
Chovateľ (držiteľ) nesmie psa opustiť, alebo vyhnať s úmyslom zbaviť sa ho.
3. V záujme zachovania hygieny, prenosu možných nákaz, čistoty verejných priestranstiev, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti, nediskriminovania spoluobčanov a dobrého občianskeho
spolunažívania je chovateľ (držiteľ) povinný dodržiavať tieto povinnosti :
a) udržovať psa v čistote a zabezpečiť jeho výživu
b) dbať, aby pes brechaním a zavýjaním nerušil ostatných spoluobčanov
c) zabezpečiť vodenie psa, ktorý je v kohútiku vyšší ako 35 cm, všade na verejnosti osobou staršou
ako 12 rokov, ktorá je fyzicky schopná ho zvládnuť
d) vybaviť psa náhubkom a mať ho na vodidle v spoločných priestoroch, kde nie je zákaz vodenia

psov, na verejných priestranstvách, (parky, sady, ulice, dvory a pod.) v hromadných dopravných
prostriedkoch tak, aby neobťažoval okoloidúcich chodcov. Voľné výbehy pre psov, kde nie je
potrebné dodržiavať ustanovenia tohto bodu sú riadne označené príslušným značením
e) v prípade nedodržania tohto VZN bude zviera odchytené a naložené s ním podľa podmienok
vydaných OVS o karanténovaní odchytených psov a mačiek.
f) výcvik psov je možný len na priestoroch k tomu vymedzených
g) dbať, aby pes neznečisťoval okolie (obchodné výklady, verejné zariadenia) a nepoškodzoval
kvetinové záhony, stromy, trávniky, detské ihriská, lavičky, smetné koše a pod.
h) chovateľ (držiteľ) je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a má povinnosť nahradiť ju podľa
všeobecne záväzných platných predpisov
i) na verejných priestranstvách bezodkladne odstrániť psom spôsobenú nečistotu vhodnými
prostriedkami (vrecúško, lopatka)
j) dostaviť sa so psom na povinné ochranné očkovanie proti besnote a iným chorobám, ako aj
pri ochorení na veterinárnu prehliadku v zmysle zákona č 215/1992 o veterinárnej starostlivosti
k) dať psa, ktorý poranil človeka, okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom, dodržiavať
nariadenia veterinárnej ochrany a vydať zranenému potvrdenie o zdravotnej prehliadke psa.
4. Cvičenie psov je možné uskutočňovať v intraviláne obce na priestoroch k tomu vyhradených.
§ 30 Zneškodnenie psov
1. Odchyt a zneškodňovanie túlavých psov vykonáva asanačno-kafilerický podnik alebo iná
právnická a fyzická osoba, ktorá má povolenie na túto činnosť.
2. Odchyt a zneškodňovanie túlavých psov sa prevádza najmenej 1 krát ročne v prípade výskytu.
3. Zvieratá nachádzajúce sa bez dozoru na verejnom priestranstve budú odchytené resp. iným
spôsobom odstraňované.
4. Náklady spojené so zneškodnením znáša chovateľ, ktorý zabezpečí aj odstránenie zvieraťa
odvozom do zberne kafilérie alebo výnimočne zakopaním. Spôsob zakopania určí orgán
veterinárnej služby po dohode s orgánom hygienickej služby.
5. Nie je dovolené psa zakopať v blízkosti obytných domov, na verejných priestranstvách, ale len
na miestach k tomu určených veterinárom.
6. Výskyt túlavých psov a mačiek je potrebné nahlásiť priamo na obecný úrad.
§ 31 Chov včiel
1. Na území obce Richvald možno umiestniť stanovište včiel v ohradených záhradách i v záhradkách pri individuálnej bytovej výstavbe, pričom je potrebný písomný súhlas najbližších susedov.
2. Na dvore a spoločne užívanej záhrade obytných domov zriadiť včelnicu, alebo včelín je možné
iba so súhlasom všetkých nájomníkov (majiteľov) bytov.
V sporných prípadoch rozhodne Obecný úrad po prizvaní znalca z odboru včelárstva.
3. Včelstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené najmenej 10 m a 5 m od hranice
pozemku a výlet včiel orientovaný na vlastný pozemok.
4. Na trvalé i dočasné premiestňovanie včelstiev treba písomné veterinárne povolenie a písomný
súhlas majiteľa nehnuteľnosti.
5. V prípade preukázania negatívneho vplyvu chovu včiel na zdravotný stav obyvateľov žijúcich
v okolí zdroja chovu včiel lekárskym osvedčením, je chovateľ (držiteľ) povinný nechať ich
prehliadnuť veterinárnemu lekárovi a včelnicu premiestniť do inej lokality, resp. zlikvidovať.
§ 32 Chov holubov
1. Holuby (športové, poštové, ozdobné, úžitkové) je zakázané chovať v obytných domoch, na
balkónoch bytov, vo vedľajších miestnostiach patriacich k bytu a v miestnostiach spoločne
používaných nájomníkmi domu.
2. Ku chovu holubov je potrebný predchádzajúci súhlas majiteľa (správcu) nehnuteľnosti. Pri
udelení súhlasu môže majiteľ nehnuteľnosti určiť aj počet chovaných holubov.
3. Holubník možno postaviť od objektu slúžiaceho k obývaniu vo vzdialenosti na 10 m.

V. časť
§ 33 Chov spevavého , ozdobného , exotického vtáctva a ozdobných akváriových rýb
1. Spevavé a ozdobné vtáctvo pri dodržaní veterinárnych predpisov možno mimo miestností
slúžiacich na spoločné užívanie, ďalej na balkónoch a terasách obytných domov, radovej
výstavby chovať za predpokladu, že budú pre taký chov vytvorené hygienické a priestorové
podmienky, nebude rušený pokoj susedov a občanov nadmerným hlukom a bude vytvorené
účinné zabezpečenie pred ich únikom.
2. Ozdobné akváriové ryby možno chovať v neobmedzenom množstve.
VI. časť Ochrana povrchových a podzemných vôd a vodných tokov
§ 34 Povrchové a podzemné vody
1. Povrchovými vodami sú vody prirodzene sa vyskytujúce na zemskom povrchu, rieky, potoky,
občasne tečúce nesústredené toky, jazerá a vody, ktoré sa vyskytujú pri povodí a ktoré nemôžu
odtekať prirodzeným spôsobom pri zvýšenom vodnom stave.
2. Podzemné vody sú vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v bezprostrednom kontakte
s pôdou.
3. Na vody, ktoré sú vyhlásené za prírodné liečivé zdroje a za prírodné zdroje minerálnych vôd
podľa osobitného predpisu (zákon o ochrane zdravia č. 277/1994 Z. z.) a na vody, ktoré sú
vyhradenými nerastmi podľa osobitného predpisu sa zákon o vodách vzťahuje len vtedy, ak to
výslovne ustanovuje.
§ 35 Základné povinnosti pri nakladaní s vodami
1. Fyzické a právnické subjekty, ktoré nakladajú s povrchovými, prípadne podzemnými vodami,
sú povinné dbať o ich ochranu a vykonávať účinné úpravy v technológii výroby tak, aby sa dosiahlo
čo najracionálnejšie a opätovné využitie vody a zabezpečilo obnovovanie, prípadne zlepšenie akosti
vody a pokiaľ spravujú vodohospodárske diela alebo zariadenia, umožňujúce toto nakladanie, sú
povinné riadne sa o ne starať.
2. Pri výstavbe obytných súborov, nových závodov a obdobných zariadení, prípadne pri ich
rekonštrukciách sú investorské subjekty povinné zabezpečiť aj ich zásobovanie vodou a
odvádzanie, čistenie, prípadne iné zneškodňovanie odpadových vôd z nich tak, aby sa neohrozila
akosť povrchových a podzemných vôd.
3. Každý môže bez povolenia alebo súhlasu vodohospodárskeho orgánu odoberať povrchovú vodu
pre vlastnú drobnú potrebu, prípadne ju inak používať, pokiaľ na také odbery, prípadne používanie
nie je potrebné osobitné technické zariadenie. Tak isto nie je potrebné povolenie ani súhlas
vodohospodárskeho orgánu na zachytávanie povrchovej vody jednoduchými zariadeniami.
§ 36 Odpadové vody
1. Za odpadové vody sa považujú vody použité v obci, v jeho častiach, v domoch, prevádzkarniach,
a v iných objektoch alebo zariadeniach, pokiaľ po použití majú zmenenú akosť (zloženie, alebo
teplotu) ako aj iné vody z nich odtekajúce, pokiaľ môžu ohroziť akosť povrchových, alebo
podzemných vôd. Na vypúšťanie odpadových vôd je potrebné povolenie vodohospodárskeho
orgánu.
2. Kto vypúšťa odpadové vody alebo zvláštne vody do povrchových, alebo podzemných vôd, je
povinný dbať, aby sa akosť povrchových alebo podzemných vôd neohrozila alebo nezhoršila.
Za tým účelom je povinný zabezpečovať najmä zneškodňovanie vypúšťaných vôd spôsobom
zodpovedajúcim súčasnému stavu technického pokroku.
§ 37 Zásobovanie obyvateľstva vodou
1. Podzemné vody sú prednostne vyhradené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a na účely,
na ktoré je použitie pitnej vody ustanovené osobitným predpisom o vytváraní a ochrane zdravých
životných podmienok. Na iné účely môže vodohospodársky orgán povoliť použitie podzemnej

vody, len ak to nie je na úkor uspokojovania uvedených potrieb.
§ 38 Vodné toky
Vodné toky sú vody trvalo tečúce po zemskom povrchu medzi brehmi buď v prirodzenom
(prípadne upravenom) koryte, ako bystriny, potoky, rieky, alebo umelom koryte, ako prieplavy,
vodné kanály, nádrže a pod., alebo vody nachádzajúce sa v slepých ramenách vodných tokov,
včítane ich korýt.
§ 39 Udržiavanie čistoty vodných tokov
1. Zakazuje sa do vodných tokov vhadzovať smeti, odpad a akékoľvek predmety alebo ich ukladať
na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť do nich splavené a tak porušiť predpisy
hygieny a bezpečnosti.
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska zdravotného alebo
bezpečnostného, ako sú zvyšky olejov, tekutých pohonných látok, žieravín a iných tekutín, ktoré
by mohli ohrozovať zdravie užívateľov vody, poškodzovať ich alebo hrubo porušovať vodný tok.
3. Zakazuje sa vo vodných tokoch umývať a na ich brehoch robiť údržbu a opravy motorových
vozidiel.
§ 40 Záverečné ustanovenie o vodách
Všestrannú ochranu vôd pre ich nenahraditeľnosť a celospoločenský význam, plánovité riadenie
ich odberov a iné nakladanie s nimi tak, aby sa zabezpečila rovnováha medzi spotrebou vody a
kapacitou vodných zdrojov, starostlivosť o ich čistotu a najhospodárnejšie využitie, zabezpečovanie
ochrany pred povodňami s ohľadom na ochranu prírody, rekreácie a na ostatné dôležité záujmy
spoločnosti pojednáva zákon č. 364/2004 Zb. o vodách (vodný zákon), a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
VII. časť Ochrana ovzdušia
§ 41
1. Ochranu ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami rieši zákon č. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia,
v znení platných zmien.
VIII. časť Ochrana historických pamiatok a stavieb
§ 42
1. Výstavba a údržba miestnych historických pamiatok a stavieb sa vykonáva so súhlasom
obce na náklady vlastníkov. Na ich financovanie môže obec založiť fond alebo nadáciu.
2. Ochranu kultúrnych pamiatok zabezpečuje obec v rozsahu osobitných predpisov (§ 30 zákona
SNR č. 27/1987 o štátnej pamiatkovej starostlivosti) a dbá o zachovanie prírodných hodnôt
(napr. ochrana lužných lesov).
IX. časť Záverečné ustanovenie
§ 43
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie je jedným zo základných normatívnych dokumentov, pre
tvorbu, zveľaďovanie a ochranu životného prostredia, vytváranie zdravého životného prostredia
v obci, spracované v súlade s platnými legislatívami na úseku životného prostredia, veterinárnej
starostlivosti, požiadaviek Štátneho zdravotného ústavu a všeobecného záujmu občanov našej obce.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie je povinný rešpektovať každý občan našej obce, fyzické a
právnické osoby, majúce sídlo na území našej obce, ako aj fyzické a právnické subjekty zdržujúce
sa na území obce. V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia sa bude voči porušiteľovi
(narušiteľom) postupovať v zmysle platnej legislatívy správneho konania. Tento dokument tvorí
súčasť súboru všeobecne záväzných nariadení vydaných obcou a pri jeho uplatňovaní treba napĺňať
obsahovú stránku tohto dokumentu v takomto ponímaní.
3. Kontrolu dodržiavania ustanovenú tohto VZN vykonávajú: poverení zamestnanci obecného

úradu v Richvalde a poslanci OZ v Richvalde.
4. Porušenie VZN sa rieši v zmysle § 46 zákona o priestupkoch č. 372/1990 Z. z. a v zmysle
zákona o správnom konaní č.71/1967 Z. z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.
5. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OcZ v Richvalde.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3 / 2012 o ochrane životného prostredia obce Richvald
bolo schválené uznesením OcZ č. /2012 dňa . .2012 a nadobúda účinnosť 15- tym dňom po
zverejnení.
Ing. Anna Foľtová
starostka obce
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