Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 O ochrane životného
prostredia na území obce Rosina
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1. Zabezpečenie zdravého životného prostredia v našej obci je spoločnou záležitosťou všetkých občanov obce, návštevníkov obce, ako aj ostatných právnických a fyzických osôb pôsobiacich na území obce Rosina. Ich povinnosťou je dbať o zachovanie a rozvoj príjemného
životného prostredia, čistoty a zlepšovanie vzhľadu obce na prospech každého obyvateľa obce.
§2
Všeobecné ustanovenie
1. Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním ničením
a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany,
zlepšovania stavu životného prostredia, vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
2. Súčasťou práva občana na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva je právo na
priaznivé životné prostredie a právo na informácie o životnom prostredí.
3. Uzatváranie a udržiavanie ekologickej stability na území obce Rosina je verejným záujmom.
§3
Pôsobnosť nariadenia
1. Nariadenie upravuje práva a povinnosti obce, občanov a všetkých právnických a fyzických
osôb pôsobiacich na území obce, ako i tých subjektov, ktoré sa na území obce zdržiavajú prechodne, pri ochrane životného prostredia obce Rosina.
2. Toto VZN sa vzťahuje na:
a) celé územie obce Rosina,
b) všetky fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt v obci Rosina, alebo vlastníci nehnuteľností
na území obce a právnické osoby, ktoré majú sídlo na území obce alebo sú vlastníci nehnuteľností,
c) všetky právnické a fyzické osoby zdržujúce sa v obci alebo prechádzajúce obcou, bez
ohľadu na ich štátnu príslušnosť a sídlo organizácie, s ktorou sú v pracovnom pomere alebo
sú jej členmi.
3. Toto VZN sa dotýka:
a) čistoty na území obce,
b) zelene na území obce,
c) poľnohospodárskeho využívania a udržiavania pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb
alebo právnický osôb, ktorí túto pôdu majú v prenájme (alebo v správe).

II. ČASŤ
OBECNÁ ZELEŇ
§4
1. Zeleň obce tvorí jednotný nedeliteľný organizačný celok. Rozumie sa ňou upravená prírodná časť životného prostredia.
§5
Klasifikácia zelene
1. Zeleň je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia a slúži na existenciu a regeneráciu
jej ostatných zložiek.
2. Význam zelene rastie s narastajúcim úsilím na ochranu zdravých životných podmienok
v obci, a preto musí byť rozvoj zelene rovnocenný s rozvojom ostatných funkcií obce.
§6
Všeobecné požiadavky
1. Tvorba, údržba a ochrana zelene a životného prostredia je súčasťou starostlivosti obce.
Chrániť zeleň a životné prostredie v obci sú povinní všetci občania obce, ako aj fyzické
a právnické osoby so sídlom v obci Rosina. Do rámca starostlivosti o zeleň patrí aj ochrana
zelene pred neuváženou asanáciou, ošetrovanie stromov, ochrana proti škodcom a chorobám
a náhradná výsadba za asanovanú zeleň. Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje obec.
III. ČASŤ
Nehnuteľnosti – pozemky vo vlastníctve fyzických osôb alebo v prenájme právnických
osôb – ich obrábanie a údržba
§7
1. Ak fyzická osoba vlastní pozemky, ktoré boli využívané na poľnohospodárske využívanie
a obrábanie, alebo právnická osoba, ktorá ich má v prenájme, a v súčasnosti ich neobhospodaruje poľnohospodárskou výrobou, tieto pozemky musia byť 2-krát ročne udržiavané tak, aby
boli pokosené:
a) prvé kosenie v termíne do 20. júna daného roka,
b) druhé kosenie v termíne do 30. augusta daného roka.
2. V prípade, že fyzická osoba (vlastník alebo užívateľ) alebo právnická osoba nevykoná túto
údržbu podľa povinností upravených v tomto VZN, bude mu uložená pokuta:
a) za nedodržanie prvého termínu: 1000,- €,
b) za nedodržanie druhého termínu: 2000,- €.
IV. ČASŤ
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
§8
1. Dohľad nad dodržaním povinností tohto VZN vykonáva Obec Rosina – Obecný úrad Rosina, Obecné zastupiteľstvo v Rosine a iné obcou poverené osoby na výkon kontroly.
2. Vo veciach ochrany prírody spadajúcich pod dikciu zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane
prírody a krajiny v platnom znení, vykonávajú štátny dozor príslušné orgány ochrany prírody
v rozsahu stanovenom zákonom.

V. ČASŤ
SANKCIE
§9
1. Sankcie sa budú ukladať podľa § 7 tohto VZN a podľa zákona č. 369/1990 Z. z.
O obecnom zriadení v platnom znení:
a) do výšky až 6638,- € právnickej a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, za porušenie
tohto VZN a v prípade, že neudržiava poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti a tým naruší úpravu prostredia obce,
b) fyzickej osobe – občanovi v blokovom konaní 33,19,- €, v priestupkovom konaní možno
uložiť pokarhanie alebo pokutu vo výške 99,- €.
VI. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
1. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia (podľa § 6 ods. 8 zákona O obecnom
zriadení).
2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Rosine na svojom riadnom zasadnutí dňa 29.
4. 2011 pod uznesením č. 5/14/2011.

V Rosine dňa 29. apríla 2011

Vyvesené: 2. mája 2011
Zvesené:

16. mája 2011 (dátum účinnosti)

Jaroslav Zábojník
starosta obce Rosina

