OBEC NÁLEPKOVO

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2019
o čistote a poriadku na území obce Nálepkovo

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 4/2019
o čistote a poriadku na území obce Nálepkovo
Obecné zastupiteľstvo obce Nálepkove sa podľa § 4, ods. 5 písm. a), zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 69 ods. 2
zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien sa svojim
uznesením č. 66/2019-OZ uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019 o čistote
a poriadku, na území obce Nálepkovo.
§1
PREDMET ÚPRAVY
1. Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností obce,
obyvateľov obce, fyzických a právnických osôb pôsobiacich v obci.
2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu záujmov obce, práv a oprávnených záujmov
občanov obce, fyzických a právnických osôb v obci na úseku zabezpečenia poriadku a čistoty
v obci.
§2
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Starostlivosť o čistotu a poriadok v obci je jednou zo základných úloh všetkých orgánov
obce. Obec najmä:
a) zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku v obci,
b) vykonáva správu verejných priestranstiev v obci,
c) vykonáva správu komunikácií v správe obce,
2. Každý je povinný predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia,
minimalizovať a odstraňovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.
3. Starostlivosť o čistotu, poriadok a verejnú zeleň je základnou povinnosťou každého
obyvateľa a organizácie v obci a každá fyzická alebo právnická osoba v obci je povinná v rámci
svojich možností podieľať sa na udržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a
plochách vo svojom vlastníctve.

§3
ROZSAH PÔSOBNOSTI
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje:
a) na celé územie obce,
b) na všetkých občanov bývajúcich v obci, alebo užívajúcich verejné priestranstvá obce,
c) na všetky organizácie, fyzické a právnické osoby, ktoré sídlia v obci alebo vykonávajú
podnikateľskú prípadne inú činnosť v obci,
d) na 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 členom.
§4
VYMEDZENIE POJMOV
1. Čistenie, údržba, ochrana a úprava sa týka: miestnych komunikácií, chodníkov pre chodcov,
cintorína, parku, všetkých trávnatých plôch, zelene, verejnej zelene, námestí, stavebných
pozemkov a ostatných verejných priestranstiev v obci.

2. Ochrana sa týka životného prostredia, verejných priestranstiev, verejnej zelene,
verejnoprospešných zariadení, majetku a vlastníctva obce, občanov a iných subjektov,
spolužitia
občanov a verejného poriadku.
3. Verejné priestranstvo je definované §2b) zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Za chodník sa pre účely tohto nariadenia považuje miestna komunikácia určená výhradne
pre chodcov, ktorá neslúži premávke motorových vozidiel a cyklistom. Chodníkom je aj
vyhradený a vyznačený pás pre peších v súbehu s komunikáciou pre vozidlá, samostatná
pešia cestička, ako aj pás vyhradeného verejného priestranstva o šírke min. 1,5 m priliehajúci
k nehnuteľnosti a potrebný k bezpečnej chôdzi v miestach, kde nie je chodník zriadený.
5. Pri pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo je oprávnená rozhodnúť obec.
§5
SPRÁVA A VŠEOBECNÉ UŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1. Správu verejných priestranstiev v katastrálnom území obce Nálepkovo zabezpečuje obec.
2. Každý má právo užívať verejné priestranstvo primeraným a obvyklým spôsobom na
účely, na ktoré je verejné priestranstvo určené. Musí pri tom rešpektovať rovnaké práva
ostatných obyvateľov na užívanie verejného priestranstva. Takéto užívanie verejného
priestranstva označujeme ako všeobecné užívanie. V prípade nejasností o užívaní a spôsobe
užívania verejného priestranstva rozhoduje obec.
§6
UDRŽIAVANIE ČISTOTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1. Obec vykonáva údržbu, úpravu a čistenie verejných priestranstiev, miestnych komunikácií,
verejnej zelene, parkov a ďalších verejných priestranstiev a verejnoprospešných zariadení.
2. Obec zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia.
3. Obec zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií pluhovaním, zhrňovaním snehu a
jeho odpratávaním.
4. Údržbou zelene sa rozumie pravidelné kosenie trávnika a údržba vysadených stromov,
kríkov a kvetov, ak sa na ploche nachádzajú. Tvorba údržba a ochrana zelene je zakotvená vo
všeobecne záväznom nariadení obce Nálepkovo číslo 2/2018 prijaté uznesením č.485/2018-OZ
zo dňa 29.6.2018.
§7
ZÁKAZ ZNEČISŤOVANIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1. V záujme ochrany zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného
prostredia sa v obci zakazuje znečisťovanie verejných priestranstiev.
2. Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá, najmä:
a) vytváraním nelegálnych skládok odpadov,
b) odhadzovaním odpadkov (smeti, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny, iné nepotrebné
veci a pod.) na iné miesta ako k tomu určené,
c) odpadovými vodami alebo inými nebezpečnými látkami, vrátane fekálií, maštaľného hnoja,
olejov a chemikálií,
d) vypúšťaním znečistených úžitkových vôd do uličnej kanalizácie (cestných priekop),
e) umývaním a čistením motorových vozidiel a motorov všetkého druhu saponátovými
prostriedkami, ako aj vypúšťanie iných, podzemným vodám nebezpečných, látok z
motorových vozidiel (napr. motorových olejov)
f) odhadzovaním ohorkov cigariet,
g) vylievaním znečistenej vody (ktorou sa umývalo) na chodníky,
h) vyberaním akéhokoľvek odpadu z odpadkových košov,

i) akýmkoľvek znehodnocovaním, poškodzovaním a ničením verejných a pamiatkových
objektov a ich zariadení,
3. Zakazuje sa vykonávanie nasledujúcich činností:
a) vypaľovať trávu, spaľovať lístie a iný odpad na verejných priestranstvách, ako aj vo
vlastných záhradách,
b) nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehovať, alebo znečisťovať
komunikácie a chodníky, verejné priestranstvá, ihriská,
c) akokoľvek ohradzovať verejné priestranstvá, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú
zeleň,
d) umiestňovať reklamy, plagáty a rôzne nápisy na iných, ako na to určených miestach,
e) znečisťovať komunikácie vo vlastníctve VÚC a miestne komunikácie obce,
f) vhadzovať do vodných tokov akékoľvek predmety alebo odpadky,
g) pranie odevov, bytových doplnkov, kobercov a kuchynských riadov vo vodných tokoch
a ich rozvešiavanie a umiestňovanie na verejnom priestranstve a mostoch.
4. Zakazuje sa vykonávať rozkopávky, prekopávky na verejnom priestranstve bez písomného
súhlasu správcu verejného priestranstva.
5. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré priamo hraničia s verejným
priestranstvom, je povinný vlastník, resp. užívateľ upratovať a trvalo udržiavať tak, aby sa
nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá, a aby tým neohrozovali majetok, zdravie a život
občanov a hlavne majiteľov, resp. užívateľov susediacich nehnuteľností.
7. Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými odpadovými
žľabmi, aby voda neodtekala na chodníky. Ostatné strany budov musia byť opatrené
odpadovými žľabmi tak, aby sa neohrozovali susediace nehnuteľnosti a iný majetok.
8. Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a nevhodných
kresieb. Za to zodpovedá vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti. Obchodné reklamy a firemné
tabule musia byť umiestnené tak, aby nevyčnievali na chodníky, aby neohrozovali, neprekážali
a neobmedzovali chodcov a nevytvárali prekážky v cestnej premávke.
9. Za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník.
10. Kto znečistil, alebo poškodil verejné priestranstvo, je povinný spôsobenú závadu ihneď
odstrániť. Nesie tiež právnu zodpovednosť za vzniknuté následky.
11. Dvory, záhradky, pozemky, areály súkromných osôb alebo organizácií sú vlastníci resp.
užívatelia povinní udržiavať tak, aby zodpovedali bezpečnostným, zdravotným a estetickým
požiadavkám.
12. Pred prevádzkarňami, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí
prevádzkovateľ na vlastné náklady umiestniť dostatočný počet odpadových nádob
(odpadkových košov). Prevádzkovateľ je zodpovedný za pravidelné vyprázdňovanie
nádob/košov a každodenné udržiavanie čistoty okolia odpadových nádob a košov.
13. Občania, podnikatelia (fyzické i právnické osoby) sú povinní postupovať pri udržiavaní
čistoty životného prostredia v zmysle všeobecne platných nariadení.
§8
ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje každé iné ako všeobecné užívanie
verejného priestranstva na určený účel. Zvláštnym užívaním verejného priestranstva je
napríklad: skladovanie akéhokoľvek materiálu, tovaru, dreva, rozkopávka verejného
priestranstva, konanie osobitného podujatia na verejnom priestranstve, napríklad verejného
zhromažďovania, manifestácie a iný záber verejného priestranstva a to takým spôsobom,

ktoré ostatným obyvateľom obmedzuje užívania verejného priestranstva obvyklým
spôsobom.
2. Na každé zvláštne užívanie verejného priestranstva je potrebné predchádzajúce povolenie
obecného úradu. Písomné povolenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti žiadateľa. V
povolení budú uvedené podmienky na zvláštne užívanie verejného priestranstva. Súbežne s
vydaním povolenia obdrží žiadateľ aj výmer na miestny poplatok za užívanie verejného
priestranstva.
3. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje bez
predchádzajúceho písomného povolenia obecného úradu len vtedy, ak to nie je možné vykonať
inde, a to len na nevyhnutnú dobu. Skladanie a nakladanie sa musí vykonať bez zbytočného
odkladu. Materiál určený na nakladanie možno ponechať na verejnom priestranstve len
bezprostredne pred odvezením. Zložený materiál (drevo, uhlie, stavebný materiál a podobne)
musí byť z verejného priestranstva odstránený do 72 hodín od zloženia vrátane očistenia
verejného priestranstva a uvedenia do pôvodného stavu.
4. Každý, komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva je
povinný:
a) používať verejné priestranstvo čo najšetrnejšie a len v najnutnejšom rozsahu,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) zabezpečiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočnom čase a
bezpečnosť cestnej premávky, ak sa jedná o miestne komunikácie a chodníky,
d) užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
e) ihneď po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva, toto uviesť na svoj náklad
do pôvodného stavu.
5. Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa platí miestny poplatok. Sadzby a podmienky
platby poplatkov sú uvedené v osobitnom všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§9
OCHRANA SPOLUŽITIA OBČANOV
1. V záujme dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov, rešpektovania práv
spoluobčanov, dodržiavania dobrého občianskeho spolunažívania a verejného poriadku je
každý občan povinný:
a) ochraňovať majetok obce, spoluobčanov, verejnoprospešné zariadenia, bezpečnostné,
ochranné a informačné zariadenia a značky,
b) uposlúchnuť výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, príkazy, pokyny a výzvy
orgánov obce,
2. Zakazuje sa nad obvyklú mieru obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom, neobvyklými
zápachmi spôsobenými spaľovaním akýchkoľvek odpadov, remeselnými a inými činnosťami,
tienením ( § 127 zákona 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - Občiansky zákonník).
3. Počas roka, okrem silvestrovských osláv, je bez súhlasu obce zakázané používať zábavnú
pyrotechniku. Súhlas na používanie zábavnej pyrotechniky vydáva starosta obce na základe
písomnej žiadosti.
§10
PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA ÚZEMÍ OBCE
1. V zmysle predpisov, upravujúcich zásady správania majiteľov a prevádzkovateľov vozidiel
na komunikáciách, je na území obce zakázané:

a) jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojím nákladom
znečisťujú vozovku,
b) prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním alebo
odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie prachom,
c) vykonávať údržbu motorových vozidiel (výmena olejov, chladiacich zmesí a pod.) na
verejných priestranstvách.
2. Občania alebo organizácie, vykonávajúci stavebné alebo poľnohospodárske práce, sú
povinní zabezpečiť očistenie vozidla pred vjazdom na komunikáciu alebo verejné priestranstvo
tak, aby nedošlo k ich znečisteniu.
3. Parkovanie na chodníkoch a verejnej zeleni je zakázané.
4. Parkovanie nákladných motorových vozidiel na verejných priestranstvách v obci nie je
povolené. Dopravcovia sú povinní v zmysle zákona o premávke na pozemných komunikáciách
(cestný zákon) a o živnostenskom podnikaní zabezpečiť si parkovanie medzi jazdami na
vyhradených parkoviskách.
5. Vozidlá bez evidenčného čísla, dočasne alebo trvalo vyradené z evidencie vozidiel nesmú
byť odstavené na verejných priestranstvách. V prípade, ak majiteľ takéhoto vozidla toto
neodstráni, môže tak vykonať na náklady majiteľa vozidla obec.
6. Umývanie motorových vozidiel na verejných komunikáciách je zakázané.

§ 11
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce, obecná polícia a iné poverené osoby.
2. Vo veciach ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších zmien (najmä ochrana drevín), vykonávajú štátny dozor zamestnanci
príslušného orgánu ochrany prírody v rozsahu stanovenom zákonom (§ 64 cit. zákona – Slov.
inšpekcia ŽP, KÚŽP, OÚŽP a obec podľa § 69 ods. 1 písm. j) vo veciach, v ktorých vykonáva
štátnu správu podľa cit. zákona).
§ 12
SANKCIE
1. Podľa § 27b), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, môže starosta v
správnom konaní uložiť pokutu:
a) až do výšky 6.638,78 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
za porušenie tohto nariadenia a v prípade, že neudržuje poriadok na užívanom pozemku alebo
na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné
priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.
b) fyzickej osobe - občanovi v blokovom konaní do výšky 33,19 eur, v priestupkovom konaní
do výšky 165,96 eur.
2 Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku podľa zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, za ktorý jej môže byť podľa
závažnosti a charakteru priestupku uložená pokuta podľa §86 písm. b) citovaného zákona v
blokovom konaní.
3. Výnosy z pokút za priestupky tohto nariadenia uložených v zmysle tohto nariadenia, sú
príjmami obce.

§ 13
Účinnosť
1. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 28.03.2019.
2. Zmeny a doplnky VZN podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom.
3. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 01.03.2019 do
28.03.2019
4. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Nálepkovo dňa 28.03.2019,
uznesením č.66 /2019-OZ
5. Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 02.04.2019 2019 a
webovom sídle obce od 02.04.2019.

Ondrej Klekner
starosta obce Nálepkovo

