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DOPLNOK č. 1/2013
K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hažlín
č. 16/2008 o vytváraní životného prostredia v obci
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín v záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia v obci,
v záujme všetkých občanov a návštevníkov obce, ako aj ostatných fyzických a právnických osôb, ktoré
pôsobia na území obce sa uznieslo v zmysle zákona
číslo 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto :

Doplnku ku všeobecne záväznému nariadeniu
1.
1) Upravuje sa iba § 5 Zodpovednosť a sankcie, ostatné náležitosti VZN č.16/2008 ostávajú
v platnosti.
§5
Zodpovednosť a sankcie
1) Za porušenie a nedodržiavanie jednotlivých ustanovení VZN o vytváraní životného prostredia
v obci Hažlín budú porušovatelia postihovaní podľa zákona číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších doplnkov a zmien.
Priestupku sa dopustí ten, kto:
• neposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
• poruší nočný kľud,
• vzbudí verejné pohoršenie,
• znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, alebo znečistí verejnoprospešné
zariadenie plagátovou výzdobou a reklamnými oznamami, alebo zanedbá povinnosť
upratovania verejného priestranstvá,
• poruší VZN a právne predpisy o ochrane životného prostredia následkom čoho je zhoršenie
životného prostredia.
Za priestupky podľa odseku 1 až 4 je možné uložiť pokutu do výšky 35,0 EUR.
Za priestupky podľa odseku 5 je možné uložiť pokutu do výšky 100,0 EUR.
2) V prípade znečistenia, alebo poškodenia verejného priestranstva, ktoré neuvedie na výzvu obce
do pôvodného stavu ten, kto verejné priestranstvo znečistil, alebo poškodil, je obec oprávnená
zabezpečiť na náklady toho, kto verejné priestranstvo znečistil, alebo poškodil, uvedenie
priestranstva do pôvodného stavu. Ten kto verejné priestranstvo znečistil, alebo poškodil
zodpovedá obci za vzniknutú škodu.

3) V prípade, ak vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti nedodrží niektoré z ustanovení VZN, je
obec za účelom zabezpečenia poriadku a bezpečnosti oprávnená, po
Predchádzajúcom písomnom upozornení vlastníka dotknutej nehnuteľnosti, pričom za týmto
účelom možno v nevyhnutnej miere vstúpiť na súkromný pozemok. Vlastník nehnuteľnosti
zodpovedá za škodu, ktorá vznikla obci v dôsledku nedodržiavania ustanovení tohto VZN.

2.
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín sa na tomto doplnku č.1/2013 k VZN č. 16/2008
uznieslo dňa 28.06.2013 uznesením č 7/15/2013.
2) Tento doplnok č.1/2013 k VZN č. 16/2008 nadobúda účinnosť dňom 15.07.2013.

V Hažlíne dňa 01.07.2013

Ing. František Olah
starosta obce

