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Všeobecné  záväzné  nariadenie 
 

č. 4/2015 

 

 

o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce 

Prietržka 
 
 

Článok 1 
 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanoviť pravidlá 

a vytvoriť podmienky pre udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách obce 

Prietržka (ďalej len obec), miestnych komunikáciách a pri údržbe verejnej zelene. 

 

2. Toto VZN je záväzné pre všetkých občanov obce vrátane starostu a poslancov, 

obyvateľov, návštevníkov, fyzické a právnické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na 

území obce, fyzické a právnické osoby zabezpečujúce zásobovanie, pre vlastníkov 

alebo užívateľov nehnuteľností a ostatných osôb prechádzajúcich cez obec alebo 

zdržujúcich sa na území obce. 

 

 

Článok 2 
 

Vymedzenie niektorých pojmov 

 

1. Za verejné priestranstvo sa podľa VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia 

verejnosti, sú to najmä cesty a miestne komunikácie, chodníky, plochy zelene súbežné 

s komunikáciou a chodníkom, autobusové zastávky, ihrisko, cintorín. 

2. Verejné zariadenie sa na účely tohto VZN rozumie najmä verejné osvetlenie, verejný 

rozhlas, lavičky, hojdačky, preliezky, dopravné značky, označenia. 

3. V pochybnostiach či ide o verejné priestranstvo, verejné zariadenie alebo verejnú 

zeleň – rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

4. Poškodzovanie, znečisťovanie, ničenie sa rozumie manipulovanie akýmkoľvek 

poškodzujúcim alebo znečisťujúcim spôsobom, napr. sprejovanie, znečisťovanie 

bahnom, splaškami, saponátmi a inými látkami, rozbíjanie zariadení, podpaľovanie, 

pozmeňovanie nápisov, zamieňanie, premiestňovanie, skrývanie zariadení. 

 

 

 

Článok 3 
 

Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách 

                                                                               
1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov s cieľom zlepšiť 

vzhľad a životné prostredie v obci sa na verených priestranstvách zakazuje: 



a) odhadzovať smetí, papier, ohorky z cigariet, obaly, zvyšky jedál, ovocia a iné 

odpadky, mimo nádob na to určených 

b) znečisťovať verejné priestranstvo vymetaním alebo vynášaním smetí alebo 

iných odpadov z domov, bytov, obchodov 

c) predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar mimo 

priestranstiev na to určených 

d) úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať 

alebo premiestňovať dopravné značky alebo iné orientačné a informačné 

zariadenia, 

e) svojvoľne zakladať skládky smetí a odpadu mimo miest na to vymedzených, 

f) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad 

a palivo bez povolenia príslušných orgánov, 

g) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné 

nebezpečné látky, 

h) obťažovať susedov hlukom, prachom, dymom, páchnucimi plynmi, parami 

a tekutým odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky 

prípustnú, 

i) budiť na verených priestranstvách verejné pohoršenie hlasitým nadávaním, 

pľuvaním, krikom, vykonaním telesnej potreby, 

j) ničiť a poškodzovať pamätníky, hroby a náhrobné kamene 

k) nechávať voľne pobehovať psov, prípadne iné zvieratá 

l) parkovať s vozidlami na chodníkoch spôsobom, ktorý znemožňuje chodcom 

plynulý pohyb, alebo parkovať na miestach, ktoré nie sú na to vyhradené, 

m) poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia a rozhlasu 

 

2. Obec je povinná zabezpečiť na verejných priestranstvách dostatočný počet 

odpadových nádob, pravidelne ich vyprázdňovať a udržiavať. 

 

3. Osoby, ktoré spôsobili znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev sú 

povinné bezodkladne spôsobené znečistenie alebo škodu na svoje náklady odstrániť, 

alebo zabezpečiť ich odstránenie.  

 

 

Článok 4 
 

Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií 

 

1. Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný bezodkladne odstrániť ich 

vlastník, resp. správca miestnej komunikácie (obec) 

 

2. Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť závadu 

v zjazdnosti je povinný ten, kto takéto znečistenie spôsobil, ho bezodkladne odstrániť 

a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Ak tak neurobí, bude niesť náklady 

spojené s odstránením závady a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.  

 

3. Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť závadu 

v zjazdnosti je povinný ten, kto takéto poškodenie spôsobil, uhradiť vlastníkovi, resp. 

správcovi miestnej komunikácie všetky náklady spojené s odstránením poškodenia 

a uvedením miestnej komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa obec s tým, kto 



poškodenie spôsobil nedohodne inak (napr. na odstránení závady a pod.). 

O uvedených opatreniach rozhoduje starosta obce.  

 

 

4. Výnimky z povinností stanovených v odsekoch 2 a 3 tohto ustanovenia povoľuje 

starosta obce zohľadniac charakter znečistenia a poškodenia miestnej komunikácie, 

ako i snahu tento stav napraviť alebo odstrániť. 

 

 

Článok 5 
 

Zabezpečenie čistoty chodníkov a údržba verejnej zelene 
 

1. Na území obce je povinný čistiť chodníky, schody a udržovať zeleň  vlastník (správca, 

užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti na vlastné náklady. Čistenie chodníkov a udržiavanie 

zelene pred obchodmi alebo prevádzkami sú povinné zabezpečiť fyzické alebo 

právnické osoby, ktoré ich vlastnia, prevádzkujú alebo užívajú. 

 

2. Čistením je tiež odstraňovanie snehu a ľadu, posypanie chodníkov . 

 

3. Za čistenie verejného priestranstva, údržbu a ochranu verejnej zelene zodpovedá obec. 

 

4. Vlastník, užívateľ rodinného domu, záhrady a nádvoria je zodpovedný za čistotu 

a poriadok priľahlých priestorov a preddomovej zelene. 

 

5. Vlastník, užívateľ rodinného domu, záhrady a nádvoria  je povinný kosiť preddomovú 

zeleň pravidelne a to od  15.apríla do 30.septembra . 

 

6. Ak majiteľ nevie zabezpečiť kosenie preddomovej zelene, podá žiadosť na Obecný 

úrad a obec zabezpečí kosenie na náklady žiadateľa. 

 

7. Výrub stromov a iných okrasných drevín vykonáva správca zelene po 

predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu. Žiadosť na takýto úkon podáva vlastník 

nehnuteľnosti. 
 

 

Článok 6 
 

Osobitné užívanie verejného priestranstva 

 

1. Používať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený, možno len po vydaní 

súhlasu obce na osobitné užívanie verejného priestranstva. 

 

2. Osobitnými užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie vozidla, prívesu, 

návesu na jednom mieste 

 

 

 

 

 

 



Článok 7 
 

Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení 

 

1. Je zakázané vylepovať plagáty, reklamné pútače a snímky mimo stanovených plôch. 

 

2. Vylepovať plagáty možno len na určených miestach. 

 

 

Článok 8 
 

Kontrola a sankcie 

 

1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení poverení zamestnanci 

obce, starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce. 

 

2. Ten, kto sa dopustí konania v zmysle čl. 4 ods. 2 a 3/ môže byť postihnutý podľa § 

22a a § 22c zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov. 

 

3. Ten, kto poruší ustanovenia tohto nariadenia, môže byť postihnutý v zmysle zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v rámci blokového alebo 

priestupkového konania. 

 

Článok 9 
 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Prietržka. 

 

2. VZN č. 4/2015 o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Prietržka 

bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Prietržke dňa 30.06.2015 uznesením        

č. 4-B-3/2015.  

 
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.08.2015. 

 

 

 

 

 

Peter Flamík 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 


