N Á V R H!
Všeobecne záväzné nariadenie obce o používaní Areálu pri Turci
a ochrane zeleni
1. Úvod
Správa a údržba verejnej zelene je jednou zo samosprávnych a v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení výslovne uvedených kompetencií každej obce [§ 4 ods. 5 písm. a) číslo 2]. Obec tak na
úpravu vzťahov v oblasti verejnej zelene ustanoví všeobecne záväzné nariadenie v rámci svojej
samostatnej pôsobnosti (§ 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení); takéto nariadenie však nemôže byť
v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Toto VZN nadväzuje na ustanovenie § 8 ods. 5 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanovení § 7 a následne zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Porušenie povinností fyzickými osobami uvedených vo všeobecne záväznom nariadení môže byť
priestupkom podľa § 46 alebo § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktoré prerokovávajú
okresné úrady a za ktoré je možné uložiť pokutu do 33 eur. Porušenie všeobecne záväzného nariadenia
fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou je tzv. správnym deliktom, za ktorý môže
obec uložiť pokutu do 6 638 eur.
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Obec Benice na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 4
ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2022 o používaní Areálu pri Turci a o tvorbe, ochrane a
údržbe verejnej zelene
Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti používaní Areálu pri Turci a o tvorbe,
ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Benice a upravuje niektoré povinnosti fyzických osôb a
právnických osôb vo vzťahu k verejnej zeleni.
Článok 2
Úvodné ustanovenia
1. Areál pri Turci sa nachádza na území obce Benice vyčlenenou rampou na miestnej komunikácií
na parcele C KN 199, ktorá tvorí vstup. Miestna komunikácia pokračuje až po lavicu cez Turiec.
Ďalej ho tvoria zariadenia, ktoré sú umiestnené na parcelách C KN 49/2, 49/3, 48/3, 48/4, 48/48/5,
47/2 na ktorých sú umiestnené hrádze č. 1 a 2.
Na týchto parcelách sú umiestnené stavby: WC kontajner, detské ihrisko, altánok s pódiom, tanečné
kolo, chatka a prístrešok pre cyklistov.
Na parcele C KN 63/2, 63/3 a E UO 90/3 je umiestnená hrádza č. 3 a studňa.
Všetky parcely sú zapísané na LV č. 137 ako majetok obce Benice.
Parcela E UO 133/10 je zapísaná na LV č. 299 ako majetok obce Benice.
2. Všetky plochy, ktoré nie sú zastavané, sú verejnou zeleňou a podliehajú podmienkam tohto
nariadenia.
Článok 3
Používanie Areálu
1. Areál sa používa najmä:
a. detské hry na detskom ihrisku a okolitých plochách,
b. kultúrne a spoločenské akcie,
c. športové akcie všetkého druhu,
d. výcvik a súťaže hasičov,
e. súkromné akcie
f. iné nešpecifikované aktivity
2. Je zakázaný vstup so všetkými motorovými vozidlami na verejnú zeleň mimo komunikácie C KN
199. Okrem toho môžu motorové vozidlá používať spevnenú komunikáciu, ktorá vedie popri plotoch
nehnuteľností C KN 62/1, 64. Pokračovanie ďalej podlieha súhlasu vlastníkov priľahlých
nehnuteľnosti.
3. Pri používaní areálu podľa odseku 1 písm.) b, c, d je prístup umožnený účastníkom akcií. V zmysle
písm.) e., f. je na základe dohody s obcou.
4. Obec môže vyberať poplatok za používanie tohto areálu podľa písm.) e, f. Cena bude stanovená
dohodou.

Článok 4
Správa a údržba areálu
Správu a údržbu vykonáva obec Benice najmä:
1. kosenie v letných mesiacoch a to vo vlastnej réžii alebo dodávateľsky,
2. údržbu zariadení,
3. revízne prehliadky el. inštalácií oprávnenou osobou,
4. bezpečnostné ročné prehliadky detského ihriska oprávnenou osobou,
5. čistí miestnu komunikáciu počas zimných mesiacoch
6. zhotovuje ľadovú plochu, počas zimných mesiacoch prostredníctvo DHZ a iných dobrovoľníkov,
7. vykonáva výsadbu úžitkových a ovocných stromov a kríkoch,
8. iné činnosti spojené so správou areálu
Článok 6
Ochrana Areálu
Okrem ustanovení podľa článku 3 ods. 2 je zakázané najmä:
a. poškodzovanie stavebných častí a prvkov
b. poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene,
c. neoprávnene (bez súhlasu obce) zasahovať do verejnej zelene,
d. vypaľovať verejnú zeleň,
e. spaľovať zvyšky lístia a iného rastlinného materiálu,
f. umiestňovať reklamu na verejnej zeleni,
g. zakladať oheň na verejnej zeleni okrem miest na to určených,
h. stanovať na verejnej zeleni bez súhlasu obce,
i. pásť hydinu alebo veľké hospodárske zvieratá,
j. znečisťovať verejnú zeleň psími výkalmi,
k. vykonávať stavebné práce na plochách verejnej zelene v rozpore so stanoviskom obce.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci
obce.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Beniciach pod
uznesením číslo 000/2022 dňa 29.06.2022 a nadobúda účinnosť 15 deň vyvesenia.
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