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ŠTATÚT OBCE PLIEŠOVCE
§1
Úvod
Všetci obyvatelia a návštevníci obce Pliešovce majú právo žiť v čistom a zdravom
životnom prostredí. Základné práva obyvateľov vo vzťahu k obci ustanovuje
všeobecne záväzný právny predpis - Zákon o obecnom zriadení. Pre zabezpečenie
vytvárania trvalého zlepšenia životného prostredia, ochrany verejného poriadku,
zlepšovania estetického vzhľadu obce a stanovenie podmienok pre aktivity, ktoré
ovplyvňujú život obce, vydáva Obecné zastupiteľstvo v Pliešovciach podľa § 6
Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, tento

Štatút obce Pliešovce
Štatút platí na území obce Pliešovce a jej časti nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Pliešovce a Zaježová, pre všetkých obyvateľova návštevníkov obce, pre
všetky fyzické a právnické osoby, organizácie a inštitúcie.
Článok 1
§2
Samospráva a majetok obce
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je obec Pliešovce samostatný a
samosprávny územný celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá
vlastní a hospodári s majetkom obce a so svojimi finančnými zdrojmi.
§3
Postavenie obce a jej orgánov
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a/ orgánmi obce
b/ hlasovaním obyvateľov obce
c/ verejným zhromaždením obyvateľov
Orgány obce sú:

obecné zastupiteľstvo
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) je orgánom obce, ktorý je ako zastupiteľský
zbor tvorený poslancami, zvolenými v priamych voľbách obyvateľmi obce. OZ
rozhoduje o otázkach celoobecného charakteru. Program rokovania OZ sa zverejňuje
na úradnej tabuli Obecného úradu (pred budovou OcÚ) aspoň tri dni pred
zasadnutím. Rokovanie OZ je verejné, zvoláva ho (najmenej raz za dva mesiace) a
vedie starosta.
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Obecné zastupiteľstvo: zriaďuje - obecnú radu
- komisie OZ
- výbory poslancov
Obecné zastupiteľstvo menuje: Hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, reprezentuje a zastupuje obec
navonok. Je štatutárnym zástupcom obce v majetko-právnych a pracovno-právnych
vzťahoch. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. Je volený
obyvateľmi obce v priamych voľbách.
Obecná rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán OZ. Je zložená z poslancov
OZ. Plní funkciu poradného orgánu starostu.
Komisie zriaďuje OZ ako svoje stále alebo dočasné iniciatívne, poradné a kontrolné
orgány. Sú zložené z poslancov OZ a z obyvateľov obce, ktorých volí a odvoláva
OZ. Predsedom komisie je vždy poslanec OZ.
Výbory poslancov zriaďuje OZ v jednotlivých obecných častiach. Výbory poslancov
reprezentujú obyvateľov obecnej časti a podieľajú sa na samospráve obce. Dôležité
rozhodnutia, týkajúce sa obecnej časti, možno vykonať len so súhlasom Výboru
poslancov.
Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh,
vyplývajúcich z pôsobnosti obce, najmä kontroluje pokladničné operácie a
účtovníctvo obce, ako aj nakladanie s majetkom obce, zabezpečuje vybavovanie
sťažností, podnetov a petícií občanov. Do funkcie ho vymenúva OZ, ktorému
zodpovedá za svoju činnosť.
Obecný úrad je výkonným administratívnym orgánom obce. Zabezpečuje
administratívno-organizačné plnenie úloh starostu, OZ a jeho orgánov. Jeho prácu
vedie a organizuje starosta obce.
Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, vydáva obec pre
svoje územie všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).
VZN sa vyhlási vyvesením vo vývesných skrinkách pred budovou OcÚ po dobu 15
dní. Za vyvesenie je zodpovedný OcÚ. VZN obce, pokiaľ neodporuje ústave ani
zákonu, je pre každého na území obce záväzným predpisom. Každé VZN je k
dispozícii na OcÚ.
§4
Symbol obce Pliešovce
Symbol obce Pliešovce je erb (znak) obce Pliešovce, ktorý je tvorený modrým
štítom a na zelenej pažiti je jeleň. Erb obce Pliešovce sa môže používať v rokovacích
miestnostiach orgánov obce, na budove OcÚ a na úradných pečiatkach obce
Pliešovce. Používanie erbu inými subjektami môže povoliť len starosta obce na
základe písomnej žiadosti.
§5
Majetok obce Pliešovce
Obec vykonáva úkony, súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a
nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol
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prenechaný obci na dočasné hospodárenie. OZ zakladá, zriaďuje, zrušuje a
kontroluje obecné podniky a iné právnické osoby a zveruje im do správy majetok
obce. Hospodárenie podnikov založených OZ má právo kontrolovať hlavný
kontrolór obce, starosta a poslanci poverení OZ (napríklad finančná komisia).
Obyvatelia obce sa podieľajú na zveľaďovaní obce, poskytujú pomoc jeho orgánom
a sú povinní ochraňovať jeho majetok.
Článok 2
§6
Verejný poriadok v obci
Zabezpečovanie verejného poriadku v obci je prvým predpokladom toho, aby sa
obyvatelia a návštevníci obce cítili príjemne. Dodržiavanie verejného poriadku v
obci zabezpečuje samospráva v spolupráci s občanmi a orgány štátnej správy.
V záujme jeho zachovania na území obce Pliešovce a jeho časti je obyvateľom a
návštevníkom obce zakázané:
- hrubým správaním narušovať občianske spolunažívanie vo vzťahu k najbližším
susedom ako aj k ostatným obyvateľom a návštevníkom obce,
- nevhodným správaním rušiť nočný pokoj po 22.00 hod. (po záverečných
hodinách v reštauračných a pohostinských zariadeniach, po skončení zábavných
kultúrnych akcii),
- konzumovať alkoholické nápoje a pivo mimo priestorov, ktoré sú na tento účel
zriadené,
- svojim správaním vzbudzovať verejné pohoršenie,
- spôsobovať škody na verejných zariadeniach a cudzom majetku.
§7
Verejné priestranstvá
Za verejné priestranstvá sa podľa tohto štatútu považujú všetky miesta v obci
Pliešovce a v jej častiach, ktoré slúžia verejnému užívaniu alebo sú verejne
prístupné. Sú to najmä miestne (obecné) komunikácie, ulice, námestia, chodníky,
parkoviská, mosty, parky, nezastavané územia - pozemky, nábrežia vodných tokov,
autobusové stanovištia, trhovisko, športové a rekreačné priestory slúžiace verejnému
užívaniu. Za verejné priestranstvá sa nepovažujú nehnuteľnosti v súkromnom
vlastníctve.
§8
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
1) V záujme zabezpečenia primeraného životného prostredia, ochrany verejného
poriadku a ochrany zdravia a bezpečnosti občanov je na území obce Pliešovce
zakázané akýmkoľvek spôsobom znečisťovať a poškodzovať verejné
priestranstvá, najmä:
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2)

3)
4)

5)

a/ odhadzovať smeti, papier, zvyšky jedál, ovocia a zeleniny mimo odpadových
košov
b/ znečisťovať verejné priestranstvá umývaním automobilov, vymieňaním
motorových olejov, odkvapkávaním resp. pretekaním oleja z odstavených áut
c/ vypúšťať akékoľvek odpadové vody alebo iné tekutiny
d/ pľuvať, zahadzovať ohorky z cigariet, zápalky, odpadky zo stolového
stánkového predaja
e/ znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi hospodárskych a domácich zvierať
f/ vyberať zo smetných nádob akýkoľvek odpad
g/ skladovaním obalov, tovaru v bedniach pred prevádzkarni obchodu a služieb
alebo skladovaním materiálu bez povolenia OCÚ.
Nehnuteľnosti - dvory, záhrady, priľahlé ploty a chodníky, ale aj stromy a kríky
je užívateľ povinný udržiavať tak, aby nevznikla príčina znečistenia priľahlého
verejného priestranstva.
Kvetináče, ozdobné nádoby a iné predmety na oknách a balkónoch musia byť
zabezpečené tak, aby neohrozovali chodcov a neznečisťovali chodník.
Uličné priečelia (fasády) všetkých objektov musia byť upravené, čisté, zbavené
nevhodných nápisov a kresieb. Firemné tabule a obchodné reklamy musia byť
čisté, pravidelne udržiavané a umiestnené tak, aby neobmedzovali chodcov.
Povolenie na umiestnenie reklamných zariadení vydáva OcÚ.
Všetky objekty musia byť minimálne na priečelí a zo strany susedných
nehnuteľností opatrené lapačmi snehu a odkvapovými žľabmi a rúrami, aby
neohrozovali ľudí a ich majetok. Dažďové vody nesmú byť zvedené priamo na
verejné priestranstvo.
§9
Udržiavanie čistoty a poriadku v objektoch

Za čistotu a poriadok všetkých objektov a ich priľahlých častí zodpovedá ich
užívateľ (správca).
Za čistotu a poriadok v bytových domoch a ich priľahlých častiach zodpovedajú ich
užívatelia (nájomníci) podľa domového poriadku. Za vyvesenie domového poriadku
zodpovedá správca bytového domu.
Užívatelia prevádzkových priestorov sú zodpovední za riadne označenie prevádzky,
za udržiavanie čistoty a poriadku v nej i v jej okolí a za úpravu výkladných skríň.
Správca objektu je zodpovedný za pravidelné zabezpečovanie potrebnej údržby,
opráv, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.
§ 10
Udržiavanie čistoty chodníkov
1. Za čistenie chodníka zodpovedá užívateľ priľahlej nehnuteľnosti (domu, dvora,
záhrady a pod.) priamo spojenej s chodníkom. Za čistenie ostatných chodníkov
zodpovedá Prevádzkareň obce Pliešovce, resp. fyzická alebo právnická osoba.
2. Čistením sa rozumie povinnosť odstraňovať blato, sneh, odpadky a iné nečistoty.
V zimnom období v prípade poľadovice musia byť chodníky posypané vhodným
materiálom tak, aby boli bezpečne schodné. Na posyp nesmie byť použitý
materiál, ktorý by mohol ohroziť kvalitu podzemných vôd alebo zeleň.
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3. Po skončení zimného obdobia je Prevádzkareň obce povinná odstrániť
nahromadený posypový materiál z okrajov chodníkov a komunikácií.
4. Smeti z chodníkov musia byť ukladané do smetných nádob. Zakazuje sa
nechávať smeti zhrnuté na chodníkoch, alebo na okraji vozovky.
V zimnom období musí byť sneh z chodníkov zhrnutý tak, aby bol voľný vstup
do objektov a zabezpečený bezproblémový prechod chodcov z chodníka na
komunikáciu.
§ 11
Udržiavanie čistoty komunikácií
1. Na území obce Pliešovce je zakázané jazdiť vozidlami, ktoré znečisťujú
komunikáciu, spôsobujú nadmernú hlučnosť a nadmerne znečisťujú ovzdušie.
V prípade, že pri preprave materiálu, alebo priamo dopravných prostriedkov
dôjde k znečisteniu komunikácie, je prepravca povinný toto ihneď odstrániť na
vlastné náklady. Ak prepravca túto povinnosť nesplní, zabezpečí vyčistenie
komunikácie OcÚ na náklady znečisťovateľa.
2. V ohľade zimnej údržby miestnych komunikácií je každoročne v mesiaci
november zvolaná na OcÚ komisia, ktorá dohodne opatrenia na príslušné zimné
obdobie.
Na komisiu sú pozvaní: starosta, riaditeľ Prevádzkarne, VLM, PD Pliešovce,
PD Zaježová, VÚ 4558 Lešť, OcÚ, VO Lešť.
§ 12
Zodpovednosť za čistotu verejných priestranstiev
1. Za čistotu a čistenie verejných priestranstiev zodpovedá Prevádzkareň obce,
prípadne právnická alebo fyzická osoba, ktorej bolo verejné priestranstvo zverené
do užívania, alebo osoba, ktorá ho spravuje.
2. Za čistotu a poriadok v okolí predajných stánkov zodpovedajú ich
prevádzkovatelia.
3. Prevádzkareň musí zabezpečovať vyprázdňovanie (podľa potreby) odpadkových
košov a zabezpečovať odvoz domového odpadu.
§ 13
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1. Verejné priestranstvo je možné užívať na iné účely len so súhlasom OcÚ, ktorý
môže takéto povolenie vydať na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej
osoby:
a/ na dočasnú skládku podobu dlhšiu ako 7 dní od dovezenia (napr. palivo),
b/ na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere pri vykonávaní stavebných prác,
c/ na umiestnenie reklamných a informačných tabúľ,
d/ na iné účely (napr. parkovanie, umiestnenie cirkusov, lunaparkov, predajných
stánkov a pod.)
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2. Každý, komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného
priestranstva, je povinný:
a/ používať vyhradený priestor tak, aby jeho užívanie čo najmenej obmedzovalo
občanov a aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov,
b/ vyhradený priestor používať len v rozsahu a časovom obmedzení
stanovenom v povolení,
c/ zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho
zariadenia
d/ zabezpečiť bezproblémový prístup do objektov a k inžinierskym sieťam a je
povinný umiestniť skládku mimo inžinierskych sietí (kanalizácia a pod.),
e/ po skončení užívania uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu
vrátane jeho čistenia.
3. Povolenie na rozkopávky ulíc, chodníkov a verejných priestranstiev vydáva na
základe žiadosti komisia výstavby OZ Pliešovce alebo starosta. V prípade, že pri
rozkopaní alebo inom zabratí komunikácie dôjde pri obchádzaní k poškodeniu
cesty, chodníka alebo iného verejného priestranstva, jeho opravu je povinný
zabezpečiť na vlastné náklady žiadateľ o rozkopávku.
4. Skládky stavebných materiálov, sutí z búracích prác, prebytočnej zeminy a pod.
určuje na základe žiadosti OcÚ.
5. Na území obce Pliešovce je možné umiestňovať predajné stánky len so súhlasom
OcÚ a na základe povolenia stavebnej komisie.
6. Na umiestnenie plagátov, reklám, či iných propagačných materiálov (ďalej len
"propagačný materiál") sú v obci Pliešovce vyhradené verejné plagátovacie
plochy:
- pri reštaurácii Perla
- pri štadióne TJ
- pri autobusovom nástupišti
- pri stromovom parku
Propagačné materiály je zakázané umiestňovať mimo miest, pre tieto účely
vyhradených.
7. Poplatky za zvláštne užívanie verejného priestranstva stanovuje VZN obce o
miestnych poplatkoch.
8. Poplatky za trvalé parkovanie áut na vyhradených miestach sú:
- osobné autá viac ako jedno pre rodinu 3,31 € ročne (100,-Sk ročne)
- nákladné autá:
- nosnosť do 6 t ( ávia, IFA, V3S, SPP a pod.) 16,59 € (500,- Sk) ročne
- od 6 do 12 t (LIAZ, autobus a pod.)
33,19 € (1000,-Sk) ročne
- nad 12 t (TATRA, súprava - ťahača pod.)
49,79 € (1500,-Sk) ročne
Autá môžu parkovať:
a/ osobné:
- asfaltové plochy pri 65 b.j., 40 b.j., 60 b.j., šesťbytovka č. 12 na
ul. Sládkovičova, osembytovka č. 341 na ul. Hrádocká
- na ostatných miestach povolených OcÚ
b/ nákladné:
- na ostatných miestach povolených OcÚ
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Článok 3
§ 14
Ochrana životného prostredia
Obyvatelia obce Pliešovce sa podieľajú na jej rozvoji a zveľaďovaní. V súvislosti s
tým sú povinní podieľať sa na ochrane a zlepšovaní životného prostredia v obci.
Zároveň majú právo požadovať od obce, aby utvárala a chránila zdravé podmienky a
zdravý spôsob života a práce a chránila životné prostredie.
§ 15
Údržba a ochrana verejnej zelene
1. Verejnou zeleňou sa rozumie prírodná časť priestorov obce, predovšetkým
stromy, kríky, kvety, trávnaté porasty a parky s príslušenstvom.
2. Majitelia a správcovia budov, obytných domov a vlastníci rodinných domov sú
povinní zeleň udržiavať, zveľaďovať a účelne rozširovať.
3. Výrub stromov sa musí uskutočňovať na základe povolenia OcÚ Pliešovce.
4. Za rozvoj a údržbu zelene zodpovedá organizácia, ktorá je jej vlastníkom alebo
spravovateľom.
5. Skládky na zelených pásoch môžu byť umiestnené len so súhlasom OcÚ s tým,
že po odstránení skládky musí byť trávnatý porast v plnej miere nahradený.
6. Na plochách zelene je zakázané:
- akékoľvek poškodzovanie trávnatých plôch, drevín, kvetinových záhonov
a iných doplnkov zelene,
- umiestňovanie informačných, propagačných a reklamných tabúľ bez
povolenia OcÚ,
- živelné vytváranie prechodov cez trávnaté plochy,
- parkovanie dopravných prostriedkov na zelených plochách a bicyklovanie,
- znečisťovanie plôch odpadkami a inými nečistotami,
- vyvesovanie propagačných materiálov na stromoch spôsobom, ktorým by boli
stromy poškodené,
- obmedzovanie ostatných obyvateľov a návštevníkov obce pri obvyklom
užívaní zelene,
- vypaľovanie trávy.
7. Pri rozkopávkach zelených plôch, resp. odstraňovaní porúch na podzemných
vedeniach inžinierskych sietí je realizátor týchto prác povinný dbať na to, aby
nedošlo k poškodeniu súčasti zelene, v prípade potreby zabezpečiť presadenie.
Po ukončení prác je povinný uviesť plochu do pôvodného stavu vrátane
zatrávnenia, prípadne dosadenia stromov a krov na vlastné náklady.
8. Ošetrovanie a údržbu zelene na území obce vykonáva Prevádzkáreň obce v
spolupráci s OcÚ.
9. Akúkoľvek škodu na zeleni je povinná odstrániť alebo nahradiť osoba alebo
organizácia, ktorá ju spôsobila, prípadne rodičia (zákonní zástupcovia)
neplnoletých detí. V prípade rozporu rozhodne o spôsobe náhrady škody OÚ
Zvolen.
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§ 16
Udržiavanie čistoty vodných tokov
1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov a nádrží vhadzovať smeti, odpad
akéhokoľvek druhu, alebo ich ukladať na breh, z ktorého by mohli byť do nich
vplavené.
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vodných tokov a nádrží tekutiny závadné
z hľadiska zdravotného alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky oleja, pohonných
hmôt, žieravín a iných tekutín, ktoré by mohli ohrozovať zdravie užívateľov
vody, poškodzovať alebo hrubo porušovať vodný tok.
3. Zakazuje sa vypúšťať do verejnej kanalizácie látky, ktoré nie sú odpadovými
vodami ako aj odpadové vody, ktoré nevyhovujú kritériám kanalizačného
poriadku.
4. Zakazuje sa vypúšťať odpadové vody zo žúmp, septikov alebo priamo z
hygienických zariadení (WC, kúpeľne, drezy a pod.) aj močovku z hnojísk a
chlievov do cestných odvodňovacích priekop a rigolov. Každá žumpa musí byť
nepriepustná.
5. Vypúšťanie odpadových vôd do vodných tokov, nádrží a stokových sietí
upravuje Zákon č. 138/73 Zb., nariadenie vlády č. 30/1975 Zb., ČSN 736760 a
ČSN 736701.
Článok 4
§ 17
Chov a držanie domácich úžitkových zvierat
1. Na území obce Pliešovce môžu obyvatelia obce a jej časti chovať a držať domáce
zvieratá pre vlastnú potrebu pri dodržiavaní zdravotných a veterinárnych
predpisov a za podmienok uvedených v tejto časti štatútu.
2. Štatút sa vzťahuje na chov týchto zvierat:
a/ úžitkové zvieratá (kôň, rožný statok, ošípaná, ovca, koza, osol, mulica a pod.)
b/ drobné zvieratá (zajace, hydina – sliepky, husi, kačice, morky a pod.)
c/ líšky, nutrie, norky
d/ holuby (poštové, športové, ozdobné)
e/ včely
f/ psi, mačky
g/ spevavé a ozdobné vtáky
3. Samostatne hospodáriaci roľníci sú povinní svoju podnikateľskú činnosť
v poľnohospodárstve ohlásiť OcÚ, ktorý im vydá Osvedčenie o zápise do
evidencie. Podnikateľskú činnosť fyzických osôb v poľnohospodárstve upravujú
všeobecne záväzné právne predpisy.
4. Držitelia zvierat môžu umiestňovať, zriaďovať a rekonštruovať objekty pre chov
zvierat len na základe povolenia v zmysle stavebného zákona a v súlade s
platnými hygienickými a veterinárnymi predpismi.
5. Objekt pre chov a držanie zvierat musí byť ľahko čistiteľný a napojený na
vodotesnú žumpu, ktorá musí byť pravidelne vyprázdňovaná. Hnoj z objektov
pre zvieratá musí byť ukladaný v hnojisku, ktorého umiestnenie a konštrukcia
musia zodpovedať príslušným technickým normám a všeobecne záväzným
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právnym predpisom. Držiteľ zvierat je povinný pravidelne zabezpečovať ničenie
hlodavcov a hmyzu v objektoch, kde sú umiestnené, ako aj v ich okolí.
6. Infekčné ochorenie zvieraťa, podozrenie z infekčného ochorenia alebo uhynutie
zvieraťa je jeho chovateľ povinný ihneď oznámiť príslušnému veterinárovi a nim
nariadené opatrenia bez prieťahov vykonať.
7. Na verejných priestranstvách je zakázané pásť akékoľvek zvieratá a znečisťovať
verejné priestranstvá trusom a výkalmi zvierat. V prípade znečistenia je majiteľ
povinný verejné priestranstvo ihneď vyčistiť.
§ 18
Chov a držanie psov
1. Chovať alebo držať psov je zakázané:
- v bytových domoch, ak chovateľ nedodrží podmienky domového poriadku
- v školských a predškolských zariadeniach
- v závodoch verejného a spoločného stravovania
- v obchodoch s potravinami
- v zdravotníckych zariadeniach
2. Prinášanie alebo vodenie psov je zakázané:
- na detské ihriská
- do priestorov, kde je zakázaný ich chov a držanie
3. Na verejných priestranstvách, dvoroch obytných budov a na ich chodbách možno
psa vodiť len na remeni - vodítku a s ochranným košíkom - náhubkom.
4. Poplatky za držanie psov stanovuje VZN obce o miestnych poplatkoch. Chovateľ
psa je povinný od jeho 6 mesiacov veku a do 15 dní po jeho získaní prihlásiť psa
do evidencie na OcÚ a opatriť ho evidenčnou známkou. Stratu psa, akúkoľvek
zmenu v jeho chove je chovateľ povinný do 15 dní nahlásiť OcÚ
5. V záujme zachovania hygieny, čistoty, verejného poriadku a bezpečnosti je
chovateľ psa povinný:
- dodržiavať zásady občianskeho spolunažívania
- držať psa v čistote
- dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá, kvetinové záhony, detské
ihriská
- okamžite odstrániť psom spôsobenú nečistotu
- dostaviť sa so psom k povinnému očkovaniu proti besnote a iným chorobám
- dať psa, ktorý poranil človeka okamžite prehliadnuť veterinárovi
- dôsledne dodržiavať základné pravidlá ochrany zdravia bezpečnosti
spoluobčanov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a domového
poriadku
6. Chovateľ psa je zodpovedný za škodu, spôsobenú psom fyzickej alebo právnickej
osobe a je povinný ju nahradiť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
7. Cvičenia psov je možné len vo vyhradených kynologických areáloch. Verejné
kynologické akcie (prehliadky, výstavy, súťaže) je možné uskutočniť len na
základe povolenia OcÚ a po súhlase hygienickej stanice a veterinárnej služby.
8. Ak OcÚ alebo veterinárne zariadenie zakáže chov psov a chovateľ nevyhovie
právoplatnému rozhodnutiu v stanovenom termíne, požiada OcÚ o výkon
rozhodnutia príslušný orgán štátnej správy.
9. Zneškodňovanie psov zabezpečuje veterinárne zariadenie na náklady chovateľa,
ktorý zabezpečí aj odstránenie psa.
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§ 19
Chov mačiek
Každý obyvateľ obce môže vo svojom dome alebo byte chovať mačky pri dodržaní
hygienických a veterinárnych predpisov.
§ 20
Chov holubov
Holuby akéhokoľvek druhu je zakázané chovať v obytných domoch, na balkónoch a
v miestnostiach, spoločne užívaných nájomníkmi domu. Holubník možno postaviť
len na pozemku prislúchajúcom k rodinnému domu na základe podmienok, určených
hygienickou stanicou a veterinárnym zariadením. Povolenie na chov holubov môže
vydať príslušný orgán štátnej správy na úseku poľnohospodárstva so súhlasom OcÚ.
§ 21
Chov včiel
Na území obce Pliešovce a jej častí možno umiestniť včelín v nezastavaných
územiach. Pri rodinnom dome alebo v priľahlej záhrade možno včelín umiestniť len
so súhlasom užívateľov susedných nehnuteľností. Registráciu včelstiev vykonáva
a umiestňovanie včelínov povoľuje príslušný orgán štátnej správy na úseku
poľnohospodárstva po predchádzajúcom súhlase OcÚ.
§22
Zvláštne povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti
1. Zneškodnenie túlavých zvierat vykoná na základe žiadosti OcÚ právnická alebo
fyzická osoba, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov.
2. Chovateľ zvieraťa je povinný: - ohlásiť ochorenie alebo podozrenie z ochorenia
zvieraťa veterinárnemu zariadeniu a dbať na jeho pokyny.
§ 23
Posudzovanie záležitosti súvisiacich s chovom, resp. držaním zvierat, prípadne
rozhodnutie o zrušení chovu na území obce patrí do pôsobnosti príslušného orgánu
štátnej správy v súčinnosti s OcÚ, hygienickou a veterinárnou službou.
V stavebných záležitostiach súvisiacich s chovom resp. držaním zvierat rozhoduje
podľa povahy stavby OcÚ alebo príslušný stavebný úrad v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.
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Článok 5
§24
Cintorínsky poriadok
Tento poriadok sa vzťahuje na cintorín a Dom smútku v obci Pliešovce spravovaný
OcÚ. OcÚ je povinný starať sa o oplotenie, vonkajší vzhľad, najmä výsadbu a
údržbu zelene, úpravu ciest, udržiavanie zariadenia a pod.
1. Telá osôb, ktoré zosnuli vo vlastnom obvode obce, mimo zariadenia liečebno preventívnej starostlivosti, musia byť umiestnené do 8 hodín v Dome smútku v
Pliešovciach. Akékoľvek výnimky z tohto ustanovenia, najmä pokiaľ ide o
uloženie tela zosnulého pred pohrebom v rodinnom dome alebo inom objekte
mimo Domu smútku, dáva OcÚ. Do doby 8 hodín sa nepočíta doba medzi 22.00
- 6.00 hod. Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín.
2. Pochovanie zomrelého je možné: - položenie rakvy do zeme
- uloženie urny po spopolnení
OcÚ je povinný zapožičať miesto pre hrob na tleciu dobu a miesto pre urnu na
dobu 10 rokov od prvého uloženia zosnulého.
3. Tleciu dobu určuje okresný hygienik podľa § 20 vyhl. 46/85 Zb. Táto doba
nesmie byť kratšia ako 10 rokov.
Hroby musia mať nasledovné rozmery:
a/ hrob pre dospelých 80 x 200 cm
b/ dvojbrob
c/ detský hrob
60 x 160 cm
d/ hrobka
90 x 200 cm
e/ uličky medzi hrobmi
40 cm
Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy musí byť najmenej 140 cm so zreteľom na
úroveň okolia hrobu. Obec v prípade umiestnenia spopolnených zostatkov uvažuje
upraviť v cintoríne urnový háj.
4. Ak to pomery na pohrebisku umožňujú, je OcÚ povinný prepožičať miesto ešte
na dlhšiu dobu. V opačnom prípade musí o tom včas upovedomiť pozostalých,
ktorým doteraz bolo miesto pre zosnulého prepožičané.
5. Výška poplatkov:
a/ Zapožičanie domu smútku (katafalk, chladiace zariadenie, osvetlenie) na dobu
3 dní 9,95 € (300,-Sk) a za každý ďalší začatý deň 3,31 € (100,-Sk)
b/ za prepožičanie miesta pre hrob alebo umu v zemi na dobu 10 rokov za jeden
hrob 3,31 € (100,-Sk) a za dvojhrob 6,63 € (200,-Sk)
c/ za obnovu (predĺženie) užívateľského práva na miesto pre hrob alebo urnu na
dobu: 10 rokov 3,31 € (100,-Sk)
6. OcÚ je povinný mať situačný plán pohrebiska a viesť v ňom evidenciu voľných
miest a dovoliť občanom na požiadanie do neho nahliadnuť.
7. Nik nemá nárok na prepožičanie určitého miesta. OcÚ je však povinný v
odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb objednáva.
O prepožičaní miesta sa vyhotoví písomná dohoda medzi OcÚ a
objednávateľom. Na základe tejto dohody má objednávateľ v medziach tejto
dohody právo:
a/ zriadiť na prepožičanom mieste hrob
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b/ uložiť do zeme telo zosnulého alebo spopolnené pozostatky
c/ upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, vysadiť kvety a pod.)
Právo na miesto môže priznať len OcÚ a to na písomný návrh oprávneného a v
prípade smrti na návrh dediča oprávneného. Dohody oprávneného o prevode
práva na miesto s treťou osobou nie sú pre OcÚ záväzné.
8. Právo na miesto sa preukazuje:
a/ v starších prípadoch cintorínskou evidenciou alebo potvrdenkou o zaplatení
poplatku za prepožičané miesto alebo aj iným hodnoverným dokladom
(zmluvou a pod.)
b/ písomnou dohodou a potvrdenkou o zaplatení poplatku (potvrdenie o
zaplatení môže byť uvedené aj v písomnej dohode).
Rovnaké ustanovenie platí aj pre prepožičanie miesta na dlhšiu dobu. Aj pre
tento úkon je potrebná písomná dohoda.
9. Stromy a kríky možno vysádzať na prepožičaných miestach len s písomným
súhlasom OcÚ. OcÚ môže kríky kedykoľvek, ak to uzná za potrebné, odstrániť.
OcÚ zabezpečí odstránenie suchých stromov a kríkov v rámci údržby
pohrebiska.
10. Lavičky na pohrebisku možno umiestniť len s písomným súhlasom OcÚ. Tento
môže určiť rozmery a tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia. Lavičky
môžu voľne používať všetci návštevníci pohrebiska.
§ 25
Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku
1. Ak uplynie doba, na ktorú je OcÚ povinný prepožičať miesto, zanikne právo na
miesto, ak:
a/ ak pomery na pohrebisku znemožňujú (najmä pre nedostatok miesta)
prepožičanie miesta na dlhšiu dobu
b/ nie je zaplatený poplatok na dlhšiu dobu pred uplynutím pôvodnej lehoty
c/ pohrebisko alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušené alebo
uzavreté
d/ prepožičané miesto nie je udržiavané v dobrom stave. OcÚ je povinný
najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť oprávneného na tieto
skutočnosti a pokiaľ ide o ustanovenie písm. b/ a d/ aj na to, že oprávnený
poplatok nezaplatil alebo neurobil nápravu .
2. Keď právo na prepožičané miesto zaniklo, OcÚ vyzve oprávneného písomne,
alebo ak jeho adresa nie je známa, verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov
odstránil náhrobky, ohradu a pod. Ak oprávnený v určenej lehote výzve
nevyhovie OcÚ odstráni náhrobky, ohradu a pod. a uskladní ich na útraty
oprávneného. Po uplynutí jedného roka od zániku práva naloží OcÚ ako s vecami
opustenými .
3. Hroby a urny, o ktorých rozhodol Okresný úrad, že majú kultúrnu hodnotu alebo
historický význam (hroby význačných osôb, umelecké diela a pod.) nesmú byť
(s výnimkou zrušenia pohrebiska) odstránené ani po uplynutí doby, na ktorú bolo
miesto prepožičané.
4. Pozostatky z urny po zániku práva na prepožičanie miesta sa buď ponechajú na
doterajšom mieste, alebo sa uložia do zeme na inom vyhradenom mieste, alebo sa
popol zmieša so zemou.
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5. Ak: pohrebisko alebo jeho časť nevyhovuje zdravotnému alebo inému záujmu,
OcÚ v Pliešovciach zakáže pochovávanie v ňom, alebo pohrebisko zruší
v zmysle § 22 vyhl. č.46/85 Zb.
§ 26
Starostlivosť o prepožičané miesto
1. Užívateľ je povinný udržiavať prepožičané miesto v riadnom stave.
2. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je
oprávnený aj sám odstrániť na určené miesto.
3. Užívateľ miesta sa môže so správou pohrebiska dohodnúť o odplatnom
udržiavaní prepožičaného miesta (pravidelná úprava kvetov a pod.).
4. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje
sa na pohrebiskách fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a pod.
5. Odpadky a podobné predmety (suché kytice a vence) sa môžu odhadzovať len na
miesta k tomu vyhradené - do kontajnerov. Odvoz odpadkov zabezpečuje správa
pohrebiska.
6. Zakazuje sa vjazd všetkých vozidiel a motocyklov na pohrebisko, okrem vozidla
zabezpečujúceho obrady, údržbu a čistotu pohrebiska.
7. Občania, ktorí zabezpečujú budovanie hrobov (obrady, náhrobky a pod.) sú
povinní zostatok materiálu (piesok, kamene a pod.) ihneď po ukončení prác a
okolie hrobu primerane upraviť a vyčistiť.
8. OcÚ sa postará o to, aby ,,PORIADOK POHREBISKA" bol umiestnený na
verejnosti prístupnom mieste a vhodnom mieste na pohrebisku.
Článok 6
§27
Protipožiarny poriadok
Je v záujme každého občana, aby sa mu vo svojom dome, domácnosti páčilo a aby
dom, domácnosť poskytla čo najväčšie pohodlie, ktoré si iste každý po celodennej
práci zaslúži.
Každý občan je povinný dodržiavať protipožiarne predpisy:
- Zákon SNR č. 126/85 Zb.
- doplňujúce právne opatrenia.
V záujme svojej spokojnosti a bezpečnosti, každý kto odchádza zo svojho domu
alebo domácnosti, by sa mal presvedčiť :
a/ či bol vypnutý el. prúd - svetlo, elektrické spotrebiče a pod.,
b/ či neuniká plyn,
c/ či sú uzavreté kohútiky vodovodu,
d/ či boli riadne uzamknuté dvere a zatvorené okná.
Ďalej majiteľ domu v záujme bezpečnosti má:
a/ preverovať stav el. inštalácie a bleskozvodov,
b/ preverovať stav vykurovania a pravidelné čistenie komínov, utesnenie
komínových dvierok a pod.,
c/ v miestnostiach vykurovania neumiestňovať horľaviny (benzín, naftu a pod.).
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Za škody spôsobené nedodržiavaním domového poriadku zodpovedajú vinníci. Pre
prípady nepredvídaných udalostí je možné svoj dom a domácnosť zabezpečiť
poistením.
Článok 7
§28
Kontrola dodržiavania štatútu
Kontrolu dodržiavania tohto štatútu má právo vykonávať každý občan, poslanec OZ.
Povinnosť kontroly dodržiavania štatútu patrí do kompetencie starostu, hlavného
kontrolóra a pracovníkov OcÚ.
Za porušenie ustanovení tohto štatútu môže starosta a hlavný kontrolór vyrúbiť
priamo na mieste blokovú pokutu do výšky 16,60 € (500, -Sk).
V priestupkovom konaní postupujú príslušné orgány štátnej správy podľa všeobecne
záväzných predpisov.
Článok 8
§29
Prechodné a záverečné ustanovenia
Neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu sú VZN, vyhlášky a ďalšie právne normy
obce, vydávané na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
Akúkoľvek výnimku z ustanovení tohto štatútu môže povoliť len OZ v Pliešovciach.
Tento štatút bol prerokovaný v Obecnej rade 27.01.1999 a schválený Obecným
zastupiteľstvom v Pliešovciach 26.02.1999 uznesením č. 2/1999-OZ.
Štatút je záväzný pre všetkých obyvateľov, návštevníkov, fyzické i právnické osoby
pôsobiace na území obce a jej časti.

Ing. Štefan Sýkora
starosta obce

