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OBEC KAPUŠANY

OBECNÝ URAĎ KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch na základe samosprávnej posobnosti podťa § 6 ods.
l a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších zmien a doplnkov
vydává pře územie obce Kapušany toto

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE KAPUŠANY č. 3/2020

Domový poriadok

Článek l
Úvodně ustanovenia

l. Tento domový poriadok upravuje práva, povinnosti a vzájemné vzťahy medzi
nájomcami bytov a všetkých osob, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej
domácnosti, ako aj inými osobami, ktoré sa za akýmkoFvek účelom zdržiavajú v bytovom
dome (ďalej len "uživatel"'). Ďalej upravuje uskutočňovanie stavebných úprav v dome,
spósob zabezpečenia pokoja, poriadku a čistoty v dome a v jeho okolí, spósob užívania
nebytových priestorov, spoločných priestorov a spoločných zariadení bytového domu,
vstup do bytového domu, informačně zariadenia, vyvesovanie a vykládáme predmetov,
chov zvierat a ďalšie vzťahy, nevyhnutné pře prevádzku, chod a fungovanie bytového
domu.

2. Domový poriadok je závazný pře bytové domy vo vlastníctve Obce Kapušany,
nájonmíka ako aj každú osobu, ktorá sa v dome z akehokol'vek dóvodu nachádza.

3. Práva a povinnosti nájomníkov bytov, ktoré vyplývajú zo všeobecné závazných právnych
predpisov, nie sú obsahom domového poriadku dotknuté.

Článek 2
Základné pojmy

l. Prenajímatel' bytu pře účely tohto Všeobecné závazného nariadenia je vlastník bytového
domu, kterým je obec Kapušany zapísaná v katastri nehnutel'nosti.

2. Nájomca bytu je osoba, která užívá byt na základe nájomnej zmluvy (ďalej iba
nájomník).

3. Správu bytových domov, bytov, společných častí, priestorov azariadení v bytových
domoch v majetku Obce Kapušany vykonává obec prostredníctvom Obecného úřadu
Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany (ďalej len správca).

4. Bytem je miestnosť alebo súbor miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného
celku s vlastným uzavretím, ktorý je rozhodnutím stavebného úřadu určený na trvalé
bývanie a móže slúžiť ako samostatná bytová jednotka.

5. Nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného
úřadu určené na iné účely ako na býváme. Nebytovým priestorom nie je příslušenstvo
bytu ani společné časti bytového domu a společné zariadenia bytového domu.

6. Podlahová plocha bytu je podlahová plocha všetkých miestností bytu vrátane podlahovej
plochy příslušenstva bytu.



7. Spoločné časti bytového domu sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnost'.
Sú určené na spoločné užíváme - základy domu, střecha, chodby, obvodové múry,
priečelie, vchod, schodiště, vodorovné nosné a izolačně konštrukcie, zvislé nosné
konštrukcie.

8. Spoločnými priestormi bytového domu sa rozumejú priestory, ktoré sú určené na
spoločné užíváme aslúžia výlučné bytovému domu. Sú to najma kočikáme, chodby,
schodištia, vstupné vestibuly - mimo priestorov s technologickým zariadením pře bytové
domy.

9. Spoločnými zariadeniami sa považujú: rozvod ústredného kúrenia po radiátorový ventil,
rozvod teplej a studenej vody po ventil před vodomerom od stupačky, kanalizácie po vtok
do steny, připadne podlahy, elektroinštalácie po bytové ističe, rozvody zvončekov po
domácí telefon - vrátník, plynoinštalácie po ventil na stúpačke do bytu, spoločné
televizně antény, bleskozvody, vodovodně, teplovodné, kanalizačně, elektrické a plynové
přípojky.

Článek 3
Práva a povinnosti nájomníkov bytov a iných osob

l. Základné práva a povinnosti prenajímateFa a nájomcu, ktorí uzatvárajú nájomnú zmluvu,
upravuje Občiansky zákonník. Nájom bytu vzniká nájemnou zmluvou, ktorou
prenajímatel' přenechává nájomcovi za nájemné byt do užívania.

2. Prenajímatel' je povinný zabezpečit' nájomcovi bytu plný a nerušený výkon jeho práv
spojený s užíváním bytu. Je povinný odovzdať mu byt, jeho příslušenstvo avybavenie
v stave spósobilom na riadne užíváme.

3. Byt sa ódo vzdává a preberá v zmysle podpísanej nájomnej zmluvy.
4. Nájomca bytu a osoby ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti májů právo užívat' byt

a jeho příslušenstvo, právo užívat' spoločné priestory a zariadenia domu a právo používat'
služby, kterých poskytovanieje spojené s užíváním bytu.

5. Nájomca bytu je povinný dodržiavať zásady dobrého susedského spolužitia a ustane venia
tohto domového poriadku a starat' sa o ochranu najma spoločného majetku před
akymkol'vek poškodením.

6. Nájomca je zodpovědný za aktivity svojich rodinných príslušníkov a návštěv do tej
miery, aby ich aktivita alebo správanie nepoškodzovali a neobmedzovali záujmy
ostatných nájomníkov, alebo aby ich aktivita či správanie neboli v rozpore s týmto
domovým poriadkom a všeobecné závaznými právnymi predpismi.

7. Nájomca bytu (ďalej len "nájomca") je povinný oznámit' prenajimatel'ovi bytu bez
zbytečného odkladu potřebu váčších oprav v byte, ktoré má znášať prenajímatel', ako aj
umožnit' ich vykonáme, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplněním tejto povinnosti
vznikla.

8. Nájomca je povinný na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere umožnit'
vstup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi a osobě oprávnenej vykonávat'
opravu a údržbu za účelem vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí
sám alebo ak ide o opravu společných častí domu alebo spoločných zariadení domu
přístupných z jeho bytu alebo ak ide o montáž a údržbu zariadení na meranie spotřeby
tepla a vody v byte a v nebytovom priestore a o odpočet nameraných hodnot, takisto při
požiarnej či živelnej pohromě resp. inej havárii. Vstup do bytu sa vykonává vo vhodnom
a vopred dohodnutom čase a nájomca je povinný zabezpečit' otvorenie bytu v co
najkratšom čase.

9. V případe nutnosti naliehavého vstupu do bytu za existencie priamo hroziaceho
nebezpečenstva (ohrozenie života, zdravia, majetku), ktoré za daných okolností nie je

2



možné odvrátit' inak, je vstup do bytu možný aj bez súhlasu nájomcu, osobám
odstraňujúcim b-oziace nebezpečenstvo v sprievode správců alebo zástupců nájomníkov
bytového domu za případného súčasného násilného prekonania vstupných dveří alebo
okien. Zodpovědnost' za škodu, ktorá vznikla násilným vstupom do bytu, sa spravuje
ustanoveniami občianskeho zákonníka.

10. Ak nájomca bytu bezdóvodne odmietne umožněme vstupu do bytu alebo nebytového
priestoru, alebo obmedzí vstup do bytu alebo nebytového priestoru a toto odmietnutie
alebo obmedzenie má za následok sťaženie vykonávaných práč alebo zvýšenie ceny za
vykonávané práce, alebo ohrozenie či poškodenie práv a oprávněných záujmov ostatných
nájomcov je povinný uhradit' zvýšenie ceny vykonávaných práč a všetky škody, ktoré
v dósledku tohto odmietnutia alebo obmedzenia umožnenia vstupu do bytu alebo
nebytového priestom vznikli.

11. Nájomcovi bytu sa odporúča při dlhšej nepřítomnosti zabezpečit' havarijné sprístupnenie
bytu a to tak, že zabezpečí dostupnost' kFúčov napr. ponecháním kFúča v zapečatenej
obálke u susedov, připadne u správců alebo iným podobným spósobom. Předmětná osoba
móže zapečatený kl'uc použit' iba v závažnom a odóvodnenom případe při nutnosti
naliehavej opravy a riešenia hroziacej alebo vzniknutej havarijnej situácie při ohrození
života, zdravia alebo majetku iných, pričom dbá o to, aby ak je to možné, bol při vstupe
přítomný aj prinajmenšom jeden zo zástupcov nájomníkov bytov. V případe nutnosti
použitia takto odovzdaného kl'uca pověřená osoba je povinná v písomnej formě přesné
uviesť, kedy kFúč použila, z akého dóvodu a za přítomnosti koho do bytu vstúpila.
Takéto písomné vyjádřeme o použití kFúča je povinná vystavit' nájomcovi bytu, ktorý
jej kl'uc ódo vzdal. V případe neoprávněného vstupu poverenej osoby do předmětného
bytu budu voči něj vyvaděné trestnoprávne následky.

12. Nájomca bytu je povinný na vlastně náklady byt alebo nebytový priestor udržiavať
a konat' tak, aby při užívaní, udržiavaní, změnách, a inom nakládání s týmto priestorom
nerušil a neohrožoval ostatných nájomníkov vo výkone ich práv. Nájomca bytu je
povinný hradit' náklady na všetky drobné opravy súvisiace s užíváním bytu alebo
nebytového priestoru podl'a Nariadenia vlády Slovenské] republiky č. 87/1995 Z.z.,
ktorým sa vykonává] u niektoré ustana venia Občianskeho zákonníka avšetky práce
spojené s obvyklým udržiavaním bytu, jeho příslušenstva a vybavenia (viď příloha).

13. Nájomca je povinný odstranit' závady a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo
nebytových priestoroch v bytovom dome alebo na spoločných častiach alebo spoločných
zariadeniach bytového domu alebo príslušenstve spósobil sám alebo osoby, ktoré jeho byt
alebo nebytové priestory a spoločné časti alebo spoločné zariadenia bytového domu či
příslušenstvo s jeho vědomím užívajú. Ak sa tak nestane, správca má právo po
predchádzajúcom upozornění nájomcu všetky závady a poškodenia odstranit' a u
nájomcu uplatnit' náhradu účelné vynaložených nákladov.

Článek 4
Pokoj v bytovém dome

l. Nájomca bytu a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti a každá osoba, která sa
nachádza v dome, sú povinní správať sa tak, aby nikoho v dome nerušili hlukom,
neprimeraným splaváním ani inak nezhoršovali podmienky riadneho a pokojného
užívania bytov a nebytových priestorov a dodržiavať najma režim ustanovený týmto
domovým poriadkom.

2. Nočný pokoj je stanovený od 22.00 do 06.00 hod. V čase nočného pokoja sa nesmie
vykonávat' činnost', ktorá by akokol'vek mšila pokoj v bytovom dome (hlukom, ktorý sa
vyskytuje trvale alebo přerušované vo vnútornom prostředí bytových domov v súvislosti
s aktivitami Fudí alebo činnosťou zariadení). Nie je dovolené hrať na hudobnom nástroji,
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spievať, hlučné sa zabávať, používat' vysávače, pračky, vrtačky a podobné zariadenia
a vykonávat' inu činnosť, ktorá spósobuje hluk. Osoba, nachádzajúca sa v čase nočného
pokoja v dome, je povinná v tom čase stíšiť svoje zvukové prejavy, televizně, rozhlasové
a ostatně audiovizuálně zariadenia na prípustnú hodnotu hluku vo vnútomom prostředí
(podl'a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o přípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií). V noci je přípustná hodnota hluku najviac
50 decibelov.

3. Nájomcovia sú povinní zdržať sa hlučných diskusií, reprodukovania hudby a iného,
hlučného telefonovania a podobných aktivit v spoločných priestoroch bytového domu
ako aj v jeho bezprostrednom okolí a nesmú větrat' byt (nebytový priestor) do chodby,
výparmi z varenia, dymom z cigariet a pod. zamořovat' ovzdušie schodiska a ostatných
spoločných priestorov.

4. Nielen po dobu nočného pokoj a sú nájemníci povinní vyvarovat' sa zbytočného
štartovania a běhu motora akehokol'vek motorového dopravného prostriedku na vol'nobeh
v bezprostrednej blízkosti bytového domu a tým hlukem a splodinami obmedzovať
komfort a ohrožovat' zdravie obyvatel'ov.

Článek 5
Ochrana majetku, údržba, opravy, stavebné úpravy a služby

l. Nájomca bytu je povinný chránit' majetok bytového domu vykonáváním úkonov na
zamedzenie vstupu cudzích osob do objektu bytového domu najma zatváraním
vchodových dveří a nevpúšťaním cudzích osob do objektu, zhasínáním domových svetiel
při dostatočnom dennom světle, nepoškodzo váním náterov spoločných priestorov a
schodov v spoločných častiach domu a společných zariadeniach domu, udržiavaním
čistoty a hygieny v společných častiach bytového domu a komunikačných priestoroch.

2. Nájomca bytu prispieva na údržbu a opravy spoločných častí bytového domu
a společných zariadení domu, sumou do fondu prevádzky, údržby a oprav bytovej
budovy v správě obce Kapušany.

3. Nájomca bytu nemóže vykonávat' úpravy bytu alebo nebytového priestoru, ktorými by
zasahoval do společných častí, alebo spoločných zariadení domu, alebo ktorými by měnil
ich vzhl'ad, bez písomného súhlasu správců bytového domu. Napr. týkajúcich sa
vodovodného, elektrického, plynového a iného vedenia, vysekáváme otvorov do nosných
konštrukcií, premiestňovanie dveří, odstraňovanie alebo zriaďovanie priečok, změna
tvarového vyhotovenia okien, změnu farebného vzhl'adu okien alebo balkónov, zasklenie
balkóna, umiestnenie satelitu, televíznych a rozhlasových antén, klimatizačných
zariadení, inštalácia individuálneho zdroja na vykurovanie, markíz, reklam, a pod.

4. Nájomca bytu, ktorý vykoná úpravy bytu alebo nebytového priestoru bez potřebného
písomného súhlasu správců bytového domu, je povinný tieto úpravy na vlastně náklady
odstranit' a uviesť změněné do póvodného stavu.

5. Poruchy a závady sanahlasujú písomne správcovi, ktorý je povinný tieto odstrániť,
pričom je povinný nájemníka o termíne ich odstránenia informovat'.

6. Správca bytov je oprávněný vykonávat' nutné stavebné úpravy alebo iné změny v byte
alebo v nebylo vom priestore. Nájomca bytu je povinný povoliť vykonanie úprav
nariadených stavebným úřadem a nevyhnutných oprav vyplývajúcich z udržiavacích
povinností správců, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplněním takejto povinnosti
vznikla.
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Článok 6
Poriadok a čistota v bytom dome a v jeho okolí

l. Poriadok a čistotu vbytovom dome si nájomníci obstarávajú sami, spoločné časti
a společné zariadenia bytového domu (chodby, schodiště a dveře) je potřebné umývat' 1-
krát za týždeň, okna minimálně 2-krát v roku. PriFahlé chodníky k bytovému domu je
potřebné čistit' a udržiavať v bezpečnom stave najma v zimnom období odstraňováním
sněhu a námrazy. Trávnaté plochy udržiavať kosením, čím sa zabráni šírému burín
a škodcov.

2. Nájomca bytu je povinný bezodkladné a na vlastně náklady odstranit' poškodenie alebo
znečistěme společných častí domu a příslušenstva domu, ktoré sú určené na spoločné
užíváme a slúžia výlučné tomuto bytovému domu a přitom nie sú stavebnou súčasťou
domu, ktoré spósobil sám alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, alebo ich
návštěva, alebo spoločenské zviera v ich starostlivosti (napr. pes, mačka a pod.). Správca
má právo takéto poškodenie alebo znečistěme odstranit' na náklady nájomcu bytu, ak je
póvodca znečistenia alebo poškodenia známy a ak ním zaviněné poškodenie alebo
znečistenie ani po opakovanej výzve neodstráni.

3. V spoločných častiach bytového domu určených ako únikové cesty (napr. chodba,
schodisko, vchod) je zakázané uskladňovat' alebo odkládat' nábytok alebo jeho prvky,
odpad a pod. Uskladněné potraviny, tekutiny a iné látky organického póvodu nesmú byť
zdrojom šírenia hmyzu a hlodavcov.

4. Čistotu a priechodnosť spoločných častí bytového domu (napr. chodba, schodisko,
střecha, pivnica, vchod a pod.), zaprataných a znečištěných užívateťom bytu, je nájomca
bytu povinný zabezpečiť bezodkladné priebežným čistěním. Odpad je nájomca bytu
povinný odstranit' a zlikvidovat' na vlastně náklady.

5. Smetí a odpadky sa vysýpajú len do nádob na to určených takým spósobom, aby bola
zachovaná čistota v okolí nádob. Do zberných nádob nie je dovolené ukládat' suroviny
alebo předměty, ktoré by poškodili mechanizmus zberných vozov. Nájomníci sú tiež
povinní separovat' komunálny odpad a vykladať ho k smetiiým nádobám vždy k termínu,
kedy prebieha separovaný zber v súlade s podmienkami vytvořenými na separovaný zber.

6. Nájomcovia nesmú do kontajnerov na zmesový komunálny odpad ukládat' horúci popol,
uhynuté zvieratá, horl'avy či výbušný odpad a odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil
zdravic alebo život obyvatel'ov, zamestnancov organizácie, ktorá odváža a likviduje
komunálny odpad, připadne iných osob. Přísné sa tiež zakazuje vhadzovať akykol'vek
odpad do kanalizačných zariadení domu (odtoky, záchody, výlevky a pod.).

7. Nájomca bytu nesmie vytvořením překážky sťažiť vyprázdněme odpadových kontajnerov
a odvoz domového odpadu (napr. parkováním motorového vozidla při kontajnerovom
stojisku).

8. V spoločných častiach bytového domu (napr. chodba, vchod, schodiště, pivnica, střecha)
je zakázané fajčeme a požívanie alkoholických nápojov a iných návykových látek
a zotrvávanie a zhromažďovanie sa osob, nepovolené nájomníkmi bytov.

9. Balkóny sa musia udržiavať v čistotě a odstránenie nečistoty a sněhu vykonávat' tak, aby
nebola ohrozená bezpečnost' osob a majetku.

10. Prášenie a vytriasanie kobercov, rohožiek, peřin, zmetákov, metiel, prachoviek
a podobných predmetov z okien, bytov a spoločných priestorov, balkónov je zakázané.
Na chodbách a v ostatných priestorochje zakázané vyhadzovať odpadky a čistiť šatstvo,
koberce, obuv či iné předměty. Cigarety, oharky, popol a smetí sa nesmie vyhadzovať
cez okna a balkóny ani odhadzovať na schody.

11. Nedodržanie ustanovení predchádzajúcich odsekov tohto článku zakládá správcovi právo
zjednat' nápravu (napr. vyčistěním, odstraněním, vyprataním) a uplatnit' si úhradu takto
vzniknutých oprávněných nákladov u příslušného nájomníka, zodpovědného za
vzniknutý stav.
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Clánok 7
Užívanie spoločných častí, spoločných zariadení a příslušenstva bytového domu

l. Společné časti a příslušenstvo domu sa užívajú len na účely, na ktoré boli zriadené
(schodiště, chodby, přístřešek, pivnice a pod.). Užíváme na iné účely ako je povolené
možno len so súhlasom správců bytovej budovy.

2. Sadenie, rezanie, príp. výmb dřevin alebo všetky změny pril'ahleho pozemku k bytovému
domu sa riadia všeobecné závazným nariadením obce.

3. Správca zodpovedá za komplexně zabezpečenie požiamej ochrany domu, stavebno-
technické] bezpečnosti a splnenie všetkých podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia při
práci v společných častiach, společných zariadeniach a príslušenstve domu (Zákon
č. 314/2001 Z. z. o ochraně před požiarmi v znění neskorších predpisov).

4. Náhradně kl'uce od niektorých spoločných častí a společných zariadení domu sú uložené
u správců bytovej budovy.

5. Ku komínovým dvierkam, hlavným uzáverom vody, UK, ku kanalizačným čistiacim
otvorem a pod. zariadeniam a hydrantom, pokial' sú v spoločných priestoroch, musí byť
vždy zabezpečený vol'ny přístup. Ak sú zariadenia v miestnostiach určených výhradné
nájomníkovi, musia byť uskutočnené také opatrenia, aby v případe nutnosti bol k nim
zabezpečený přístup aj za nepřítomnosti nájomníka.

6. Miesta, kde sa hlavně uzávěry nachádzajú, musia byť vyznačené.
7. Osoba, která uzavřela hlavný uzávěr, musí zabezpečit', aby sa nájomníkom včas

oznámilo uzavretie a znovu otvorenie

Článek 8
Informačně zariadenia v bytovom dome

l. Nájomca bytu zabezpečí označenie svojho bytu, nebytového priestoru, pošto věj schránky
a domového zvončeka svojím menom.

2. Vbytovom dome zvolený zástupca nájomníkov zveřejní na viditel'nom mieste (na
nástenke) aktuálně informácie od správců, telefonně čísla tiesňových volaní, havarijnej
služby, poruchovej služby a o umiestnení domoyých uzáverov vody, plynu, elektňckej
energie a požiame zariadenia.

3. Reklamy fyzických osob a právnických osob móžu byť v dome umiestnené len
so súhlasom správců bytovej budovy.

4. Poštu a tlač pravidelné odoberať tak, aby nedochádzalo kpreplňovaniu schránky,
vypadávaniu doručovaných materiálov. V případe dovolenky a dlhodobého pobytu mimo
územie obce, nájomca pověří odoberaním doručovanej pošty inu osobu.

Clánok 9
Předměty na balkónoch a v oknách

l. Věci uložené alebo vyvěšené na balkóne alebo v okně viditel'nom z veřejného
priestranstva nesmú rušit' estetický vzhl'ad bytového domu. Na balkóne alebo v okně
móžu byť uložené alebo vyvěšené len běžné používané věci.

2. Nádoba s kvetmi a kvetináčmi umiestnená na vonkajšej parapetnej ploché okna alebo
balkónu musí byť zabezpečená proti samovol'nemu pádu a proti pádu v dósledku
pósobenia větra tak, aby nedošlo k jej uvol'neniu a ohrozeniu ostatných nájomcov
bytového domu alebo chodcov. Při zalievaní kvetov nesmie pretekajúca voda
poškodzovať alebo znečisťovat' spoločné časti bytového domu, připadne osobný majetok
ostatných užívateFov bytového domu alebo chodcov.
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3. V bytovom dome musí byť zachovaná jednotná farba balkónov a okien. Nájomca bytu
nerespektuj úci toto pravidlo musí na vlastně náklady zabezpečit' póvodný nátěr alebo
mal'bu. Strukturálně maliarske a ornamentálně změny meniace vonkajší vzhl'ad domu nie
sú povolené.

Článek 10
Chov společenského zvieraťa

l. Vnájomnom byte možno chovat' len společenské zviera v súlade s podmienkami
ustanovenými všeobecné závaznými právnymi predpismi: napr. zákon č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov či zákon č. 39/2007 Z. z.
o veterinárně] starostlivosti.

2. Je zakázané chovat' alebo dlhodobo držať společenské zviera na balkóne, v pivnici alebo
v priestore spoločnej časti bytového domu.

3. Chovatel' spoločenského zvieraťaje povinný:
a) dbať, aby v súvislosti s chovom společenského zvieraťa vbytovom dome
nevznikali hygienické problémy alebo akakol'vek nečistota;
b) odstranit' okamžité a na vlastně náklady zlikvidovat' zvieracie výlučky a akekol'vek
iné zvyšky, ktoré vznikli v priamej súvislosti s držbou a chovem spoločenského
zvieraťa;
c) zabezpečit', aby ostatní nájomcovia bytov a iné osoby, nachádzajúce sa v dome
neboli ohrožované alebo obťažované napr. zavýjaním, štěkáním alebo iným rušivými
prejavmi spoločenského zvieraťa;
d) zabezpečit', aby společenské zviera vodila mimo bytu len osoba, ktorá je tělesné
vyspělá a duševně spósobilá ovládat' toto zviera v každej situácii a dostatočne schopná
predísť tomu, aby spoločenské zviera zaútočilo alebo iným spósobom ohrozilo
člověka alebo iné zviera a zabránit' tak vzniku škody na zdraví, majetku, přírodě a
životnom prostředí, ktoré by společenské zviera mohlo spósobiť;
e) každú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s chovom spoločenského zvieraťa,
bezodkladné odstranit' alebo uhradit';
f) ukončit' držanie a chov neprispósobivého společenského zvieraťa, ak o tom rozhodli
nájomníci bytovna schódzi nájomníkov.

Článek 11
Otváranie a zah^áranie vstupu do bytového domu

l. Vchodové dveře bytového domu je každý nájemník bytu povinný uzamkýnať minimálně
v čase od 2200 do 600 hodiny a v čase od 6°° do 22°° hodiny uzatvárať a zamedzovať tak
neoprávněnému přístupu cudzích osob do bytového domu.

2. Nájemník bytu je povinný šetrné zaobchádzať s vchodovými dverami vybavenými
automatickým otváraním z bytu a s ostatnými dverami, umožňujúcimi vstup do bytového
domu zvonku.

3. V zaujme ochrany majetku a bezpečnosti v bytovom dome je nájomník bytu povinný při
příchode a odchode z domu sa přesvědčit', či sú dveře za ním riadne a spoťahlivo
zatvářené. Na tuto okolnost' je každý nájomník bytu povinný upozomiť aj svoju
návštěvu.

4. Ak nejde o technickú poruchu, je přísné zakázané záměrné vyradenie zariadenia pře
otvorenie elektricky zabezpečených dveří z prevádzky.
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5. Každý nájemník bytu má povinnost' (po identiňkácii) vpustit' do domu havarijnú službu,
príslušníkov policajného a hasičského zboru, zdravotníkov, kontrolně orgány štátnej
správy a miestnej samosprávy.

6. Při výměně vchodové) zámkovej vložky má každý nájomca bytu právo na jeden kl'úč
hradený z fondu prevádzky, údržby a oprav.

Článek 12
Parkovanie motorových vozidiel

l. Nájemník, ktorý vlastní motorové vozidlo, móže parkovat' před bytovým domom na
parkovisku, ktoré patří do občianskej vybavenosti, musí dodržiavať všetky zásady pře
udržiavanie čistoty, nočného pokoja a pod.

2. Uživatel' parko viska je povinný dbať o to, aby při spúšťaní a prevádzke motorového
vozidla nezaťažoval ostatných uzivatel'ov domu nadměrným hlukom, výfukovými
plynmi a nečistotou.

3. Na parko visku a veřejných priestranstvách je zakázaná výměna olej a, prevádzanie oprav,
umýváme aut a pod.

4. Nájomca nesmie znemožnit' parkováním vykonanie pravidelného odvozu odpadu.

Článek 13
Závěrečné ustanovenia

l. Porušenie tohto domového poriadku alebo iných právom chráněných záujmov a dobrých
mravov nájemníci bytov riešia v súlade so všeobecné závaznými právnymi predpismi
(zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znění neskorších predpisov, zákon
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znění neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v
znění neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o změně
a doplnění niektorých zákonov).

2. Toto všeobecné závazné nariadenie bolo schválené Obecným zastupitel'stvom obce
Kapušany dna 26. 06. 2020.

3. Toto všeobecné závazné nariadenie nadobúda platnost' dňom vyvesenia.
4. Toto všeobecné závazné nariadenie nadobúda účinnost' od 19. 07. 2020.

V Kapušanoch dna 03. 07. 2020
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