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Obecné zastupiteľstvo obce Tvarožná na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) g) h) a n) a
ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a ust. § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších právnych predpisov vydáva pre územie obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty
na území obce Tvarožná.
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1/ Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na území
obce pri dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na verejných priestranstvách v obci a na
miestnych komunikáciách ako aj spôsob užívania verejného priestranstva.
2/ Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty je základným predpokladom ochrany a
zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a občianskeho spolunažívania.
Čl. 2
Základné pojmy
1/ Verejným poriadkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie súhrn podmienok a
povinností upravujúcich udržiavanie verejnej čistoty, verejného poriadku na verejných
priestranstvách, dodržiavanie podmienok nočného pokoja, osobitné užívanie verejných
priestranstiev, skladanie a nakladanie, čistenie chodníkov, ochrana verejnej zelene,
dopravný režim, používanie predmetov zábavnej pyrotechniky, umiestňovania plagátov a
reklamných zariadení a ochrana vodných tokov a nádrží.

2/ Za verejné priestranstvo sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia
na verejné užívanie a sú verejne prístupné okrem pozemkov a stavieb vo vlastníctve
fyzických alebo právnických osôb alebo pozemkov a stavieb, ku ktorým majú tieto osoby
právo hospodárenia. Sú to najmä všeobecne prístupné cesty a miestne komunikácie
(včítane mostov, parkovacích plôch, chodníkov a pod.), chodníky, námestia, verejné
parky, lesoparky, trhoviská, ihriská a pod.
3/ Užívaním verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev
obyvateľmi obce ako aj inými osobami obvyklým spôsobom alebo ich využívanie
osobitným (zvláštnym) spôsobom v rozsahu príslušného oprávnenia alebo povolenia.
4/ Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané verejné priestranstvá, ktoré slúžia
miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií a to:
a) miestne komunikácie III. triedy, medzi ktoré patria ostatné miestne komunikácie,
pokiaľ sú aspoň obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami,
b)miestne komunikácie IV. triedy, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke
motorovými vozidlami (napríklad cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky,
samostatné chodníky, schody a podobne).
5/ Verejnou zeleňou je súbor drevín, bylín a neživých prvkov, ktorý sa vyvinul na určitej
ploche prirodzeným spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením a
usmerňovaním človekom a tvorí prírodnú časť životného prostredia obce. Súčasťou
verejnej zelene sú i doplnkové zariadenia ako chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky
funkčne so zeleňou prepojené.
6/ Nočným pokojom je doba (časový úsek) určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného
pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho
spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.

Čl. 3
Spôsoby užívania verejného priestranstva
1/ Spôsoby užívania verejného priestranstva:
a) bežné užívanie verejného priestranstva,
b) osobitné užívanie verejného priestranstva.
2/ Bežné užívanie verejného priestranstva je využívanie verejných priestranstiev obyvateľmi
obce ako aj inými osobami obvyklým spôsobom.
3/ Iné užívanie verejného priestranstva ako obvyklým (bežným) spôsobom sa považuje za
osobitné užívanie verejného priestranstva.
4/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie jeho využívanie FO a PO na iný
účel alebo iným spôsobom ako to vyplýva z charakteru verejného priestranstva a to najmä:
a) užívanie verejného priestranstva na uloženie odpadu, postavenie stavebného zariadenia
(napr. lešenie, ostatné stavebné zariadenie a pod.), uloženie veľkoobjemového
kontajneru a pod.,
b) trvalé parkovanie vozidla, prívesu, návesu na jednom mieste mimo parkoviska po dobu
najmenej troch mesiacov,
c) užívanie verejného priestranstva na reklamné účely, propagačné a komerčné účely,
prezentácie firiem a politických strán, (napr. umiestnenie informačných stojanov,
vylepovanie plagátov a pod.),
d) užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zábavných zariadení (napr. kolotočov,
lunaparkov, cirkusov a pod.).

5/ Osobitné užívanie verejného priestranstva je možné len na základe písomného súhlasu
obce.
6/ Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva je povinný:
a) verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,
b) zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď odstrániť,
d) zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam podzemných inžinierskych sietí
(dažďové vpuste, kanalizačné šachty, uzávery vody, plynu a pod.),
e) vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného
priestranstva,
f) užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
g) ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné priestranstvo
na svoje náklady do pôvodného stavu.
7/ Stavebné a sypké materiály možno na verejných priestranstvách skladať len v prepravných
debnách, ohradené debnením, alebo inak zabezpečené proti ich roznášaniu po okolí.
Vlastník stavby je povinný po skončení stavebných prác odstrániť všetky stavebné hmoty,
náradie a pod., verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.
8/ Pri opravách striech, výmene krytiny, odkvapových žľabov, pri opravách komínov,
odstraňovaní cencúľov, musí organizácia, vykonávajúca práce, alebo vlastník
nehnuteľnosti vykonať bezpečnostné opatrenia postavením výstražných značiek a zábran.
Materiál sa nesmie zhadzovať priamo na verejné priestranstvo, mimo prípadov ak je toto
priestranstvo vopred pripravené.

Čl. 4
Čistenie chodníkov a opatrenia na zábranu padania snehu a ľadu zo striech
1/ Na území obce je povinný čistiť chodníky, ako aj schody po celej šírke chodníka vlastník
(správca alebo užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti na vlastné náklady. Čistenie chodníkov v
šírke 3 m pred obchodmi alebo prevádzkami sú povinné zabezpečiť fyzické alebo
právnické osoby, ktoré ich vlastnia, prevádzkujú alebo užívajú.
2/ Čistením sa rozumie povinnosť kropiť, zametať, odstraňovať burinu, odpadky a iné
nečistoty. Čistením je tiež odstraňovanie snehu a ľadu, posýpanie chodníkov inertným
materiálom, aby tento mohol v plnej miere slúžiť svojmu účelu.
3/ Vlastník, správca, alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti môže povinnosť čistiť chodník
zveriť inej osobe, alebo organizácii. Pokiaľ za čistenie nezodpovedá vlastník, správca,
alebo užívateľ je tento povinný vyvesiť na nehnuteľnosti oznámenie s uvedením mena,
priezviska a adresy alebo názov sídlo IČO organizácie zodpovednej za čistenie chodníka.
4/ Ak je komunikácia upravená v celej šírke ako chodník, vlastník, správca, alebo užívateľ
priľahlej nehnuteľnosti je povinný čistiť ju do polovice šírky komunikácie.
5/ Ak vzniknú pochybnosti, alebo spor o povinnosti čistiť miesto, rozhodne o povinnosti čistiť
starosta obce.
6/ Vlastník, (správca alebo užívateľ) nehnuteľnosti je povinný vykonať čistenie chodníka
najneskoršie do 08.00 hod. tak, aby chodci a obyvatelia domov boli čo najmenej
obťažovaní. Chodník treba čistiť i cez deň, keď vznikne akútna potreba jeho očistenia. V
zimnom období musí byť vždy odprataný sneh a námraza musí byť včas odstránená.
7/ Sneh a ľad z chodníka treba odpratať tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez
komunikáciu, vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení alebo plochy využívané na
manipuláciu s materiálom alebo tovarom.

8/ Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape cencúle, vlastník, správca alebo užívateľ takejto
nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozili
život alebo zdravie ľudí.
Čl. 5
Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií v zimnom období
1/ Zimnú údržbu verejných priestranstiev (zjazdnosť vozoviek a schodnosť peších
komunikácií a plôch) zabezpečuje správca verejného priestranstva a ostatné zodpovedné
subjekty zametaním a odstraňovaním snehu (pluhovaním, frézovaním, mechanickými
nástrojmi a odvozom snehu z okraja vozoviek), ako aj posýpaním chemickými, alebo
inertnými materiálmi na odstraňovanie, alebo zmierňovanie vplyvu poľadovice, prípadne
šmykľavosti snehovej vrstvy. Priechodný pruh v snehovej vrstve na chodníku sa vytvára
minimálne v šírke 1m.
2/ Sneh je odstraňovaný z miestnych komunikácií a tieto sú podľa potreby posýpané.
3/ V prípade snehovej, alebo inej kalamity je povinná fyzická, alebo právnická osoba
uposlúchnuť výzvu obce Tvarožná s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle
platných právnych noriem.
Čl. 6
Domy, dvory a záhrady
1/ Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, nádvorí, plotov,
záhrad a udržiavať ich v poriadku a funkčne.
2/ Budovy na frontálnej strane ulíc musia byť opatrené odkvapovými žľabami, zvodmi a
lapačmi snehu.
3/ Kvetináče, akékoľvek ozdobné predmety umiestnené na vonkajších stranách domov, musia
byť upevnené, aby bolo vylúčené ich spadnutie.
4/ V prípade úrazu alebo iného ublíženia na zdraví zavineného týmito nedopatreniami,
regresné náhrady hradí majiteľ, alebo užívateľ domu.
Zakazuje sa:
a/ Vypúšťanie splaškov z domov a záhrad, ako aj zo žumpy na verejné priestranstvá do
rigolov, potoka.
b/ Písať a kresliť na steny domov a brán, ako i na chodníky okrem účelového, reklamného
alebo identifikačného.
c/ Lepiť plagáty na steny, ploty a brány. Plagáty možno lepiť len na plochu, ktorá je v obci
určená na tento účel. To platí aj na účely volebnej kampane.

Čl.7
Chov domácich a úžitkových zvierat
Nariadenie sa vzťahuje na:
1/ Úžitkové zvieratá: kôň, rožný statok, ošípaná, ovca, koza
2/ Drobné zvieratá: hydina /sliepka, hus, morka, a pod./, domáce zajace
3/ Včely
4/ Holuby
5/ Spevavé a ozdobné vtáky
6/ Psi a mačky

Čl. 8
Povinnosti chovateľov zvierat
1/ Chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodársku budovu /maštaľ, chliev, kurín a pod./
v dostačujúcej vzdialenosti od suseda a ulice vzhľadom na nadmerný hluk. Ďalej sú
povinní postarať sa o to, aby objekt slúžiaci k chovom zvierat bol ľahko čistiteľné a
napojené na vodotesnú žumpu.
2/ K zriadeniu /stavbe/ nových a úprave jestvujúcich objektov na chov zvierat je potrebný
súhlas stavebného úradu.
3/ K chovu psov - chovateľ psa staršieho ako 6 mesiacov, je povinný ohlásiť obecnému úradu
a zaplatiť zaň poplatok. Chovateľ je povinný držať psa v čistote, pri vodení psa na verejné
priestranstvo musí mať náhubok a vodiť ho na vodítku, dbať aby neznečisťoval a
nepoškodzoval trávniky a záhony, odstrániť po ňom nečistotu, dostaviť sa so psom k
povinnému ochrannému očkovaniu, psa ktorý poranil dať ihneď prehliadnuť veterinárovi.
Pes bez dozoru a voľne sa pohybujúci bude odchytený. Majiteľ je plne zodpovedný za
škodu spôsobenú psom a má povinnosť uhradiť ju.
4/ K chovu včiel - úle v záhradách pri rodinných domoch musia byť orientované tak, aby
neobťažovali susedov. Včelochov musí byť od susedných nehnuteľností vzdialený na 4 m a
od verejných ciest 10 m. Majiteľ je ďalej povinný dodržať zásady ustanovenia Spravodaja
včelára.
5/ K chovu kožušinových zvierat - kožušinové zvieratá sa môžu chovať pri rodinných domoch
a v chovateľských farmách za podmienok stanovených hygienikom.
O chove zvierat neuvedených v tomto nariadení po predbežnom návrhu orgánom
hygienickej a veterinárnej služby rozhoduje samospráva ako záväzné stanovisko k
podnikateľskej činnosti.
Čl. 9
Studne
1/ Občania v obci dbajú o čistotu a hygienu jestvujúcich studní a nesmú ich používať na iné
účely.
Čl. 10
Kultúrne a športové podujatia
1/ Správanie sa na športoviskách a kultúrnych podujatiach si zabezpečujú usporiadatelia.

Čl. 11
Obchody a výklady
1/ Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť úhľadné a čisté.
2/ Výklady musia byť vždy vkusne upravené a vo večerných hodinách osvetlené.
3/ Firemné tabule musia byť čisté, udržiavané v takom stave, aby nápisy boli čitateľné a
nezhoršovali vzhľad budovy a ulice.

4/ V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť pred
vchodom umiestnený smetný kôš /viac košov/ a upozornenie pre konzumentov, aby obaly
odhadzovali do koša. Koše musia byť pravidelne vyprázdňované.
5/ Obchodné prevádzky sú povinné si zabezpečiť dostatok KUKA nádob na smeti a postarať
sa každý deň o čistou obchodu a okolo odpadových nádob. Obchodná organizácia a iné
obchodné či štátne a družstevné subjekty zodpovedajú za vkusnú estetickú úpravu celého
pozemku a budovy najmä zo strany od ulice.
Čl. 12
Domové odpady
1/ Smeti pochádzajúce z domácnosti, môžu byť skladované len v smetných nádobách a
kontajneroch. Spaliteľné odpadky treba spaľovať.
2/ Smeti a odpadky pochádzajúce zo záhrad, dvorov, opráv domov a podobne, nie je povolené
ukladať do KUKA nádob určených na smeti z domácnosti. Tieto odpadky si majiteľ
odvezie na svoje náklady na určenú skládku komunálnych odpadov v Ľubici.
Čl. 13
Palivo
1/ Tuhé i kvapalné palivo sa zásadne uskladňuje na pozemku alebo v budove vlastníka mimo
verejného priestranstva.
2/ Palivo všetkého druhu zložené na verejné priestranstvo, musí byť odpratané hneď,
najneskoršie však do 24 hodín.
3/ Vlastník paliva je povinný očistiť priestranstvo od zvyškov paliva.
4/ Dovozom a skladovaním paliva nesmie byť porušený chodník, zeleň, podľa oblasti verejné
priestranstvo a nesmie byť zastavená premávka.
5/ Skladovanie, premiestňovanie, prečerpávanie palív z ropy sa musí zabezpečiť tak, aby
nebolo znečistené verejné priestranstvo, spodné vody a vodné toky.
Čl. 14
Požiarna ochrana
1/ Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov v blízkosti
dymovodu alebo komínov je zakázané.
2/ Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa, aby komínové dvierka boli v
poriadku. Poškodené dvierka musia byť ihneď vymenené. Taktiež zabezpečiť pravidelné
čistenie komínov.
3/ Každý majiteľ alebo správca domu je povinný postarať sa, aby v povalových priestoroch
bola nádoba s pieskom, lopata a prípadne voda.
4/ Každá osoba, ktorá zistí požiar, je povinná urobiť najnutnejšie opatrenia a ihneď vyhlásiť
požiarny poplach.

Čl. 15
Parky, zelené pásy a ich príslušenstvo
1/ Zeleň, okrasné kvety a kríky, stromy, upravené zelené plochy, parky a záhony, záhradky,
predzáhradky, verejné priestranstvá, lúky a polia, rieky, potoky, vtáctvo, ryby, hmyz a
zvieratá sú základom zdravého životného prostredia obyvateľstva obce.
2/ Občania obce Tvarožná spolu s obecnou samosprávou a organizáciami na jej území sa
denne starajú o životné prostredie, jeho udržiavanie a zveľaďovanie ako odraz ich
vyspelosti a kladného vzťahu k svojej obci.
3/ Občania bývajúci pri potoku alebo inom vodnom toku a jarčeku sú povinní sa starať o jeho
koryto a brehy. Pravidelne najmenej trikrát v roku kosia burinu a fyzicky očistia reguláciu
od trávy, buriny, kameňov a iných nečistôt, ktoré umiestnia na určené miesto. Spadiskové
jamy čistí obec.
4/ Každý občan a organizácia nesmie znečistiť zeleň, vodu, vzduch svojim nedbalým
konaním alebo výrobnou činnosťou.
5/ Každý občan a organizácia vysádza zeleň, kvety vo svojom priedomí a pred záhradkou, aby
pôsobili esteticky voči ostatnému okoliu. Okolia poľných ciest a ostatných okrajových
častí, poľnohospodárskych pozemkov a záhrad a extravilánu obce upravujú a zbavujú
buriny užívatelia.
Zakazuje sa:
a/ Poškodzovať, trhať, lámať parkovú výsadbu, znečisťovať parky, zelené pásy a ich
príslušenstvá.
b/ Šliapať po trávnikoch, odhadzovať nečistoty, sklo, papiere iné odpadky na trávnik.
c/ Poškodzovať, znečisťovať a premiestňovať lavice na verejných priestranstvách.
d/ Poškodzovať zariadenia na detských ihriskách.
e/ Voziť sa na bicykloch a motocykloch po zelených pásoch a ich príslušenstvách. Taktiež na
motorových vozidlách po poliach, holiach, pastvách a lesoch len na určených miestach.
f/ Vypúšťať hydinu a iné domáce zvieratá na verejné priestranstvá, do parkov na zelené pásy a
ich príslušenstvá na cudzie pozemky pred zberom úrody, po oseve a ináč určenom období.
g/ Púšťať voľne psov na priestory uvedené v bode f, tieto sa musia vodiť len na vodítku s
košíkom.
h/ Strieľať zo vzduchovky a iných strelných zbraní vtákov a iné živočíchy.
i/ Ničiť ohrady, odpadkové koše a iné zariadenia na verejnom priestranstve a jeho okolí.
j/ Znečisťovať obecné a štátne komunikácie hnojom, olejom a ostatnými substrátmi z
priemyselnej a komunálnej činnosti.
k/ Na účelových miestach extravilánu zakazuje sa vyrubávať stromy bez vedomia obecnej
samosprávy.

Čl. 16
Verejné osvetlenie a ostatné verejné zariadenie
1/ Verejné osvetlenie obhospodaruje Obecný úrad v Tvarožnej, občania spolupracujú s
obecným úradom. Závady na osvetlení oznámia na Obecnom úrade v Tvarožnej.
Zakazuje sa:
a/ Poškodzovať verejné osvetlenie, osvetľovacie ramená, písať, kresliť a lepiť plagáty na ne.
b/ Poškodzovať cestné a turistické značky, cestné zrkadlá.
c/ Znečisťovať priestranstvá, autobusové zastávky a ničiť zariadenie autobusovej zastávky
/písať, kresliť a lepiť plagáty/.

Čl. 17
Užívanie vodohospodárskych zariadení
1/ Obecné užívanie povrchových vôd, ku ktorému netreba zvláštne zariadenie, môže sa užívať
bez povolenia. Iné užívanie vôd si vyžaduje súhlas vodohospodárskeho orgánu v zmysle
zákona č. 138/76 Zb. o vodnom hospodárstve.
Nie je dovolené:
a/ Akékoľvek poškodzovanie vodohospodárskych diel a zariadení najmä:
• Hádzať akékoľvek predmety do voľných vodných tokov a ostatných potokov
v katastrálnom území.
• Znečisťovať korytá vodných tokov odpadovými látkami a vodami.
• Sypať domový odpad do koryta vodných tokov.
• Pásť a voľne vypúšťať domáce zvieratá na brehy a ochranné hrádze.
• Porušovať vodné značky a zábradlia.
• Sadiť alebo rúbať stromy a porasty na brehoch neúčelovo bez povolenia.
• Manipulovať akýmkoľvek spôsobom a poškodzovať zariadenia na verejnom
vodovode.
• Plytvanie vodou.
• Odoberať vodu z hydrantov na iné ako požiarne účely.
• Zriaďovať domáci vodovod z verejného vodovodu bez povolenia. Domáci vodovod z
domáceho zdroja nie je možné zapojiť na verejný vodovod. Podlieha tiež povinnosti
udržiavania v hygienických normách.
2/ Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu zabezpečuje Veolia Poprad
Čl. 18
Nočný pokoj
1/ Čas nočného pokoja na území obce je stanovený od 22.00 hod do 6,00 hod. nasledujúceho
dňa.

Čl. 19
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja
1/ Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú
pomerom(spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, hlučným
prejavom a pod.).
2. Tento zákaz sa nevzťahuje:
a) na organizované verejné a kultúrne podujatia oznámené obci za dodržania určených
podmienok pre zabezpečenie verejného poriadku,
b) pri výročných, slávnostných akciách poriadaných obcou Tvarožná za podmienok
zabezpečenia verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených strán,
c) v prípadoch, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to najmä úpravy komunikácií,
čistenia, umývania, zimnej údržby komunikácií, odstraňovania havárií inžinierskych
sietí a pod.

Čl. 20
Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky
1/ Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú
pyrotechniku okrem 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka a akcií podliehajúcich
oznamovacej povinnosti.
2/ Ohňostrojné práce je možné vykonávať len po splnení podmienok ustanovených osobitnou
právnou úpravou (§ 36g zákona SNR č. 51/1988 Zb.).
3/ Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti
kostola, zdravotného strediska, materskej a základnej školy, domova sociálnych služieb a
na iných miestach, kde by mohlo dôjsť k narušeniu občianskeho spolunažívania.

Čl. 21
Kontrola a sankcie
1/ Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení: starosta alebo ním
poverení zamestnanci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva.
2/ Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zák.
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového, alebo
priestupkového konania.
3. Pokutu fyzickým osobám v rámci blokového konania až do výšky 33 EUR môžu ukladať
poverení zamestnanci Obecného úradu v Tvarožnej.
4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickým osobám
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky 6638 eur v zmysle § 13
zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Čl. 22
Záverečné ustanovenia.
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Tvarožná č. 4/2011 o dodržiavaní verejného poriadku
a čistoty na území obce Tvarožná schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
24.11.2010 uznesením č. 171/2010
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Tvarožná č. 4/2011 o dodržiavaní verejného poriadku
a čistoty na území obce účinnosť dňa 1.1.2011

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

