Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pečeňady
č. 1/ 2013 zo dňa 25.10.2013
„ Štatút obecného parku – parkový poriadok“

Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch , v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369 / 1990 Zb.
v znení neskorších predpisov , zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa
ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov , zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a následne Vyhlášky MŽP
SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny uznáša sa
na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok I
Úvodné ustanovenie
1. Park je dôležitou súčasťou štruktúry obecnej zelene a má nezastupiteľnú funkciu z hľadiska
tvorby životného prostredia obce , ďalej z hľadiska vytvorenia oddychovej zóny pre obyvateľov
obce so zachovaním priestoru na vytvorenie podmienok pre spoločenské a kultúrne vyžitia
obyvateľov obce Pečeňady a samotných návštevníkov obce .
V samostatnej parkovej časti je vytvorený priestor s vybudovaním detského ihriska , pieskoviska,
samostatných článkov detských húpačiek , ktoré majú slúžiť rodinám s malými deťmi pre
trávenie voľného času za dodržania bezpečnostných pravidiel určených týmto VZN .
V priestore obecného parku sa nachádza oddychová zóna ktorej súčasťou je priestor v ktorom je
osadená fontána .
2. VZN upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb , ktoré sa zdržujú v priestore
parku počas určenej prevádzkovej doby týmto VZN . Všeobecne záväzné nariadenie má
zabezpečiť zachovanie výsadby parku, a tvorbu a obnovu parkovej zelene, pri zhromažďovaní sa
v parkovom priestore , pri návšteve parku a pri umiestňovaní informačných, propagačných
zariadení a plagátov.
3. Toto nariadenie je záväzné na území obecného parku pre všetkých občanov obce Pečeňady
a samotných návštevníkov obce prechodne sa zdržiavajúcich v priestoroch parku .

Článok II
Popis územia
1. Za park Obce Pečeňady sa pre účely tohto zariadenia považuje plocha ohraničená – Kostol
a samotné pevné oplotenie parcely 143/3 a parcely č. 144 , ktoré sú vo vlastníctve Obce
Pečeňady .

Článok III
Základné údaje o parku
Rozloha parku: 1 676 m2
Zaradenie: Obecný park vzhľadom na ukončenie projektu „Revitalizácia obecného parku“ a
novovytvorenú výsadbu stromov , položenie nového trávnika a celkovú obnovu daného priestoru
rekultiváciou a výsadbou mladej zelene nie je zaradený medzi kultúrne pamiatky

Štruktúra parku: Oddychová časť obce s kultúrnym a spoločenským využitím s celodennou
sezónnou dostupnosťou pre obyvateľov obce a náhodných návštevníkov obce . Časť parku sa využíva
vzhľadom na existenciu vybudovaného detského ihriska a pieskoviska pre účel zábavy pre deti od 3
do 12 rokov veku a to vzhľadom na inštalované zariadenia určené pre túto vekovú hranicu .
Správa parku: Vykonáva Obec Pečeňady cez Obecný úrad Pečeňady č. t. 033 7781 115 .
Správca parku: Túto činnosť vykonáva fyzická osoba poverená
podmienky obce .

správou parku cez zmluvné

Osoby poverené správou a kontrolou parku : Správou parku sa poverujú : Správca parku a správu
parku vykonávajú no hlavne činnosť v rozpore s užívaním v ňom kontrolujú poslanci OZ a komisia
pre ochranu majetku obce .

Článok IV
Všeobecné povinnosti
Návštevníci parku sú povinní:
1. Riadiť sa týmto parkovým poriadkom.
2. Akúkoľvek nečistotu spôsobenú vlastnou činnosťou bezodkladne odstrániť.
3. Dodržiavať platné VZN o odpadoch a o čistote obce .

Článok V
Zakazuje sa
Na území parku je zakázané:
-

-

-

poškodzovať vegetáciu, meniť skladbu porastov mimo plán,
rúbať dreviny, lámať konáre, ničiť kvetinové záhony alebo kvety presádzať či odcudziť,
poškodzovať zariadenie parku ( osvetlenie, oplotenie, lavičky , fontánu a pod.),
znečisťovať územie odpadmi, odpadkami a inými látkami mimo nádob na to určených,
táboriť a zakladať oheň,
vjazd osobných motorových vozidiel, nákladných motorových vozidiel, motocyklov, okrem
dopravnej obsluhy a ostatných výnimiek, resp. výnimky je možné povoliť starostom obce
v prípadoch , ak sa jedná a záujmy obce a parku samotného .
vodiť psov . Žiaden pohyb psov v parku nie je povolený .
vykonávať loptové športové aktivity s výnimkou hrania sa detí od 3 o 12 rokov veku .
vypaľovať trávnaté porasty
rušiť nadmerným hlukom návštevníkov parku a budiť verejné pohoršenie najmä nadmerným
požitím alkoholu a iných omamných látok, spať na lavičkách a vykonávať telesnú potrebu
mimo určeného WC , ktoré je v čase prevádzky k dispozícii návštevníkom .
v časti oddychovej zóny parku vymedzenej územím osadenia fontány sa zakazuje akékoľvek
konanie , ktoré by mohlo spôsobiť ohrozenie na zdraví a životoch návštevníkov .
Zároveň sa zakazuje kúpanie vo fontáne , chodenie po povrchu a dne fontány , ktorá je
osadená mramorom .

-

-

-

pitie vody z fontány vhadzovanie cudzích predmetov do priestoru fontány a akákoľvek
činnosť , ktorá by mohla mať za následok poškodenie technologických zariadení a znečistenie
vody vo fontáne .
zakazuje sa akákoľvek manipulácia s elektrickými zásuvkami , rozvodmi elektriky , otváraním
elektrických skriniek a používanie elektrických zariadení pripojením na rozvod v priestore
parku a akákoľvek činnosť ohrozujúca zdravie a životy návštevníkov parku .
osadzovať informačné, reklamné a iné tabule a zariadenia, vylepovať plagáty mimo miest na
to vyradených
zakazuje sa používanie petárd, , strelných zbraní vrátane vzduchoviek
zdržiavať sa v parku po jeho zatvorení v nočných hodinách.

Článok VI
Zeleň
1. Základ zelene tvoria novovysadené stromy , nový trávnik so závlahami . Park je doplnený
o kry.
2. Zakazuje sa akékoľvek poškodenie a odnesenie zelene z parku, a každý občan je povinný
zdržať sa takéhoto konania, ktoré by bolo na ujmu zelene, alebo zariadení, ktoré sú jeho
súčasťou.
3. Každý návštevník parku je povinný správať sa a riadiť ustanoveniami uvedenými v tomto
VZN obce a pokynmi osôb poverenými správou parku.
4. Výrub stromov a kríkov v parku je možný iba na základe vydaného rozhodnutia obce
Pečeňady , v súlade s projektom o rekonštrukcii parku a podľa zdravotného stavu drevín.
5. Spôsobenú škodu na zeleni je povinná uhradiť osoba, alebo organizácia, ktorá ju zavinila.
Škoda sa nahrádza uvedením poškodenej veci do pôvodného stavu. Ak spôsobenú škodu
povinná osoba alebo organizácia dobrovoľne neuvedie v stanovenom termíne do pôvodného
stavu, vykoná to za ňu obec Pečeňady . Náklady stým spojené sa vyúčtujú osobe (organizácii),
ktorá škodu spôsobila. Za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne za škodu
zodpovedné a za škody spôsobené zvieratami, zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona
povinné na tieto osoby a zvieratá dozerať.

Článok VII
Čistota a údržba parku
1. Všetci návštevníci parku sú povinní trvale udržiavať čistotu, nerobiť žiadne skládky, prípadné
znečistenie okamžite odstrániť na svoje náklady bez poškodenia okolitej prírody.
2. Všeobecne, návštevníci parku sú povinní zanechať po sebe poriadok , zabezpečiť odpratanie
používaných hračiek zo zelenej plochy parku a svojim konaním nepoškodzovať lavičky
,trávnik , sochy a iné súčasti parku , ktoré slúžia pre všeobecný prospech .
3. V časti pieskoviska sú rodičia maloletých detí povinní dbať o celkovú hygienu a zabrániť
svojim deťom vykonávanie telesnej potreby priamo v pieskovisku , ale aj v celom území
parku .
4. Návštevníci parku sú povinní strpieť akúkoľvek údržbu parku či za účelom bežnej údržby
parku , polievania,
rekultivácie a iné obmedzenia , ktoré sú spojené
s prípadnými
stavebnými alebo inými zmenami či úpravami parku .
5. Poverený správca parku alebo vlastník parku má povinnosť uzatvoriť park na dobu
nevyhnutnú v dňoch , kedy sa park udržiava z hľadiska ničenia buriny postrekmi , ktoré by

mohli byť z hľadiska zdravia škodlivé pre návštevníkov parku
a deti pri styku
s postrekovanými trávami a kvetmi či kríkmi .
6. Usporiadatelia kultúrnych akcií usporadúvaných v areáli parku sú povinní zabezpečiť počas
akcie a po jej skončení poriadok a čistotu . Ďalej sú povinní zabezpečiť pre podujatie
v bezprostrednej blízkosti dostatočný počet košov na odpadky a zaručiť ich včasné
vyprázdňovanie.
7. Kultúrne a spoločenské podujatia je možné organizovať iba na základe povolenia obce
Pečeňady za dodržania podmienok ustanovených v povolení .

Článok VIII
Náhrada škody .
1. Akúkoľvek spôsobenú škodu neprimeraným užívaním parku musí fyzická osoba , alebo
právnická osoba , ktorá škodu spôsobila v plnej miere nahradiť . Vyčíslenie škody bude
zabezpečené cez doklad preukazujúci zabezpečenie obnovy a náhrady za opravu alebo
dodávku novej veci , ktorá bola konaním poškodená , alebo zničená .
2. Prevádzkovateľ parku dožiada náhradu škody i za škodu spôsobenú iným osobám na ich
majetku pokiaľ táto bola spôsobená činnosťou v parku . Jedná sa predovšetkým o škodu
spôsobenú na priľahlých budovách a pozemkoch , ktorých hranica je spojená s parcelou parku
.

Článok IX
Užívanie parku
1. Užívať park no predovšetkým vyhradenú časť parku na detské hry – pieskovisko , preliezky
a iné zariadenia ktoré sú inštalované v parku za účelom hry detí , smú vekovo ohraničené deti
v tomto VZN užívať iba za dozoru dospelých a na ich vlastné riziko s tým spojené .
2. V časti oddychovej zóny parku v ktorej sa nachádza fontána sú návštevníci parku povinní
zdržať sa akejkoľvek činnosti , ktorá by mohla spôsobiť ich poranenie a ohroziť ich zdravie a
taktiež zdržať sa znečisťovania celého priestoru fontány .

Článok X
Komunálny odpad
1. Správca parku je povinný zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu z priestorov parku
dostatočným množstvom smetných nádob a ich pravidelným odvozom.
2. Smetné nádoby musia byť umiestnené tak, aby boli ľahko prístupné a zároveň neboli
porušené hygienické a bezpečnostné predpisy a aby nebol narušený estetický vzhľad
okolia.
3. Vytvárať medziskládky a divoké skládky v parku sa zakazuje.

Článok XI
Vodenie zvierat
1. Na území parku sa zakazuje pre akékoľvek účely : nosiť a vodiť do parku akékoľvek zvieratá a pre
zachovanie bezpečnosti sa prísne zakazuje vodiť do parku psov .

Článok XII
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia
1. V parku sa zakazuje umiestňovať akékoľvek informačné, reklamné, propagačné

zariadenia

a plagáty bez súhlasu prevádzkovateľa parku .
2. Povoľuje sa iba informačná tabuľa pri vstupoch do parku, na ktorých sú vymedzené povinnosti
návštevníkov parku, prípadne údaje o parkovej zeleni , ďalej sa povoľuje osadenie informačných
tabúľ pri vstupoch do parku určených na informáciu o akciách konaných v priestoroch parku .

Článok XIII
Prevádzková doba v parku
1. Pre návštevníkov parku sa určuje nasledovná doba k využívaniu priestorov parku v zmysle tohto
VZN:
Letné obdobie ( 1.5. – 31.10. v roku ) od 08.00 – 21.00 hod.
Zimné obdobie ( 1.11. – 30.4. v roku ) od 09.00 – 17.00 hod.

2. Uzatváranie parku, uzatvorenie hlavného vstupu, zabezpečuje správca parku v spolupráci
s Obecným úradom Pečeňady .

Článok XIV
Záverečné ustanovenia
1. Akúkoľvek nepovolenú činnosť inými návštevníkmi je možné nahlásiť na Obecný úrad
v Pečeňadoch alebo správcovi parku.
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva , správca parku a po nahlásení poslanci OZ .
3. Každý z návštevníkov parku má povinnosť riadiť sa týmto VZN a dodržiavať všetky ustanovenia
VZN .
4. Návštevník parku zodpovedá za svoju činnosť a maloleté osoby , ktoré sa zdržiavajú s ním
v priestore parku . V prípade úrazu , poškodenia na zdraví v priestore parku nesie plnú
zodpovednosť za svoje konanie a za konanie jemu zverené maloleté osoby .
5. Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o trestný čin, ako priestupok podľa
zák.č.372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6. Na prejednávanie priestupkov, ktoré boli spáchané porušením povinností stanovených týmto
nariadením je oprávnený príslušný orgán štátnej správy podľa druhu priestupku s výnimkou
porušení vymedzených inými zákonmi.
7. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia príslušný orgán štátnej správy, môže uložiť pokutu do
výšky 250,- € , v zmysle ustanovení zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších
predpisov
8. Občania môžu byť za porušenie ustanovení tohto nariadenia postihnutí priamo na mieste blokovou
pokutou do výšky 33,- € podľa § 13 ods.2 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
9. Výnimku z dodržania tohto nariadenia povoľuje starosta obce po prerokovaní v OZ .
10. Návrh nariadenia bol zverejnený dňa 10.09.2013 , . vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej
stránke Obce Pečeňady k pripomienkam občanov .

11. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo OZ v Pečeňadoch dňa 25.102013 pod
číslom č. 78 / 10 / 2013 .
12. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečeňady č. 1/2013 „ Štatút obecného parku
parkový poriadok“ bolo vyvesené na ÚTO a zverejnené na internetovej stránke obce Pečeňady
dňa 13. 11. 2013
13. Schválením tohto VZN sa rušia všetky doteraz prijaté nariadenia a ustanovenia .
14. Toto VZN č. 1 / 2013„ Štatút obecného parku – parkový poriadok“
01.januára 2014 .

nadobúda účinnosť dňa

Ladislav B o h á č i k
Starosta obce .

