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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2018 o udržiavaní čistoty
v obci a o ochrane verejnej zelene na území obce Pohorelá
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Pôsobnosť nariadenia a vymedzenie pojmov
(1) Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených
na podnikanie a právnických osôb na území obce Pohorelá pri udržiavaní čistoty na verejných
priestranstvách v obci, miestnych komunikáciách, pri udržiavaní verejného poriadku a pri
údržbe verejnej zelene.
(2) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty, obdobné
komunikácie pre cestnú dopravu alebo peších alebo parkoviská vo vlastníctve obce a verejné
priestranstvá (ako priestranstvá križovatiek, lávky pre peších a iné priestranstvá ktoré sú
súčasťou miestnych komunikácií), ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete
miestnych komunikácií.
(3) Verejnou zeleňou sú na účely tohto nariadenia dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté
na určitej ploche prirodzeným spôsobom, alebo zámerným pestovaním človekom. Sú to najmä
stromy, kry, kvety, trávnaté plochy, ako i nádoby so zeleňou. Súčasťou verejnej zelene sú i
doplnkové zariadenia ako chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky funkčne so zeleňou prepojené.
Verejnou zeleňou nie je zeleň na pozemkoch vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb.
(4) Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v
prírode a krajine a na predchádzanie ich neodôvodneného výrubu.
(5) Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže
bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie
drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.
(6) Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich trvalého stavu alebo
na odstránenie následkov ich poškodenia.
(7) Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky pre ich zdravý rast, a to najmä
odstraňovaním buriny, orezávaním, odstraňovaním odumretých častí ohrozujúcich okolie
drevín, vykonávaním nevyhnutných chemických, mechanických a biologických opatrení proti
škodcom a pod.
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Článok 2
Udržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a miestnych
komunikáciách.
(1) Za zabezpečenie čistoty a údržby verejných priestranstiev zodpovedá ich vlastník, užívateľ
resp. správca alebo nájomca.
(2) Subjekt zodpovedajúci za udržiavanie čistoty a údržby verejného priestranstva je povinný
najmä:
a) zabezpečiť jeho pravidelné čistenie,
b) zabezpečiť jeho pravidelnú údržbu,
c) zabezpečiť dostatočný počet odpadových nádob, pravidelne ich vyprázdňovať a starať sa o
ich údržbu.
(3) Každý, kto používa verejné priestranstvo iným spôsobom, než na aký je určené (osobitné
užívanie verejného priestranstva, zvláštne užívanie miestnej komunikácie) je povinný:
a) využívať ho na tento účel len v súlade so zákonom stanovenými podmienkami a to tak, aby
čo v najmenšej miere obmedzoval jeho užívanie obyvateľmi obce,
b) zabezpečiť bezpečnosť ostatných užívateľov verejného priestranstva oznámením
uskutočňovania osobitného užívania umiestnením oznamovacej tabule,
c) predchádzať poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva, jeho zariadení a
verejnej zelene,
d) odhadzovať odpady iba do určených nádob,
e) uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu po ukončení ambulantného, alebo
stánkového predaja, ukončení prevádzky kolotočov a iného,
f) zabezpečiť vozidlá pri prejazde obcou tak, aby tieto neznečisťovali miestne komunikácie a
verejné priestranstvo a aby nedochádzalo k úletom alebo únikom znečisťujúcich látok na
verejné priestranstvo a miestne komunikácie z prepravovaných nákladov,
g) dodržiavať nočný pokoj,
h) umožniť prístup ku kanalizačným vpustom, požiarnym hydrantom a odpadkovým nádobám,
ch) po ukončení osobitného alebo zvláštneho užívania uviesť verejné priestranstvo na svoje
náklady do pôvodného stavu.
(4) Osoby, ktoré spôsobili znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev sú povinné
bezodkladne spôsobené znečistenie alebo škodu na svoje náklady odstrániť, alebo zabezpečiť
ich odstránenie. Tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných právnych predpisov.
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(5) Právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných
priestranstvách. Nesmú najmä:
a) odkladať a odhadzovať rôzne predmety (papier, obaly, krabice, fľaše, plechovky,
ohorky od cigariet a iné nepotrebné veci) na miesta, ktoré nie sú na to určené,
b) vysypávať a rozsypávať smeti a prepravovaný materiál,
c) skladovať smeti a odpady a spaľovať ich,
d) skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
e) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na cesty a komunikácie kolesami vozidiel,
f) vylievať tekutiny, vyklepávať prach a vyhadzovať odpadky na verejné priestranstvo,
g) umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty na iných miestach ako na to určených,
h) obťažovať zápachom a vypúšťať škodlivé plyny nad obvyklú mieru stanovenú hygienickými
predpismi,
i) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, fekáliami zvierat, splaškami a inými
znečisťujúcimi tekutinami, zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie vozidiel každého druhu
na verejných priestranstvách,
j) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja,
k) vylievať znečistené odpadkové vody do uličných kanalizačných otvorov, na chodníky a
ostatné verejné priestranstvá v zmysle platných hygienických noriem,
l) vyberať zo smetných nádob odpadky,
m) zakladať oheň na verejných priestranstvách.
(6) Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (drevo, uhlie, stavebný materiál) na
verejnom priestranstve možno vykonávať len vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo verejného
priestranstva (vo dvore, objekte a pod.). Pritom treba dbať na čistotu vozovky a chodníka,
bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť v najbližšom okolí. Prípadné znečistenie musí byť
ihneď odstránené.
(7) Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru, prípadne stavebného materiálu na
verejnom priestranstve, musí sa vykonávať tak, aby toto neohrozovalo, prípadne
neobmedzovalo schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníka, bezpečnosť, zdravie a majetok
občanov, aby spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia neznečisťovalo svoje okolie.
(8) Skládky odpadu možno zriaďovať len na miestach, ktoré na tento účel príslušný orgán určil.
To platí aj pre skládky zriaďované právnickými alebo fyzickými osobami na pozemkoch, ktoré
majú vo vlastníctve, prípadne v správe alebo užívaní.
(9) Stavebný a iný materiál na vykonávanie stavebných a iných podobných prác môže byť
uložený na vozovke alebo chodníku len na mieste a za podmienok určených stavebným
4

povolením, povolením na rozkopávku, povolením na zvláštne užívanie ciest resp. miestnych
komunikácií alebo povolením na použitie verejného priestranstva. Stavebné priestory vrátane
priestorov výkopových musia byť označené. Zvyšky stavebného a iného prebytočného
materiálu a zeminy musí právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca stavebné práce
pravidelne odvážať a celý priestor stavby udržiavať v čistote a v stave, aby nebola ohrozená
bezpečnosť.
(10) Zvolávateľ zhromaždenia na verejných priestranstvách je povinný na vlastné náklady
zabezpečiť očistenie zhromažďovacieho priestoru najneskôr do 24 hodín po ukončení
zhromaždenia a nahradiť prípadné škody spôsobené účastníkmi zhromaždenia na zeleni a iných
verejných zariadeniach.

Článok 3
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií

(1) Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný bezodkladne odstrániť ich vlastník,
resp. správca miestnej komunikácie, alebo ten, kto tieto závady spôsobil.
(2) Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných
úsekoch ciest cez obec, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne
pre chodcov je povinný odstrániť vlastník, resp. správca miestnej komunikácie alebo ten kto
tieto závady spôsobil.
(3) Závady v schodnosti chodníkov, ktoré sa nachádza v zastavanom území je povinný bez
prieťahov odstraňovať vlastník alebo správcovia chodníkov, pokiaľ tieto závady vznikli v
dôsledku znečistenia alebo poveternostnými vplyvmi (poľadovica, sneh a pod.). Závady musia
byť odstránené bez zbytočného odkladu v čase nevyhnutne potrebnom na ich odstránenie.
Výnimky z uvedenej povinnosti udeľuje starosta obce po zohľadnení okolností konkrétneho
prípadu.
(4) Pri znečistení cesty, resp. miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť
závadu zjazdnosti alebo schodnosti je povinný ten, kto takéto znečistenie spôsobil, ho
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady a to najneskôr do 24 hod. a uviesť komunikáciu do
pôvodného stavu. Ak tak neurobí, bude niesť náklady spojené s odstránením závady a s
uvedením komunikácie do pôvodného stavu.
(5) Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť závadu v
zjazdnosti alebo schodnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť vlastníkovi, resp.
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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.
(6) Výnimky z povinnosti stanovených v odsekoch 4 a 5 tohto ustanovenia povoľuje starosta
obce zohľadniac charakter znečistenia a poškodenia miestnej komunikácie, ako i snahu tento
stav napraviť alebo odstrániť.
Článok 4
Dodržiavanie čistoty a poriadku na pozemkoch a iných nehnuteľnostiach
a) Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia
byť upravené a udržiavané tak, aby nečistota (blato, smeti, prach) nebola na verejné
priestranstvo zanášaná (vetrom, vozidlom) a aby zeleň (konáre stromov, kríkov, burina)
neprekážala chodcom pri používaní verejného priestranstva, aby nerušila cestnú premávku,
nezakrývala dopravné značky.
b) Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, pojazdných predajní a podobných zariadení sú povinní
zabezpečiť čistotu a poriadok ak nie je určené inak, do vzdialenosti 3 m od vymedzenej plochy
na podnikateľskú činnosť a to najmä umiestnením dostatočného počtu košov na odpadky.
Odpadkové koše sa nesmú vyprázdňovať do uličných košov na odpadky, ale do osobitne
objednaných zberných nádob.
c) Vlastníci (užívatelia, správcovia) nehnuteľností a oplotených pozemkov sú povinní sa
postarať o riadny odvoz domového odpadu a v prípade potreby aj odvoz iného odpadu napríklad
stavebného odpadu a pod.
d) Právnické a fyzické osoby vykonávajúce odvoz odpadu a prevádzku iných motorových
vozidiel pri prevádzke ktorých dôjde k znečisteniu vozovky a iného priestranstva, sú povinné
zabezpečiť očistenie vozovky alebo iného priestranstva a to ihneď po znečistení.
e) Na území obce sú všetky právnické a fyzické osoby povinné zabezpečovať kosenie
trávnatého porastu, buriny a náletových drevín na svojich pozemkoch pred kvitnutím
(zdravotné hľadisko, vysemeňovanie do okolitých porastov), a to minimálne dvakrát do roka
(do 31. mája a do 31. augusta). V prípade, že porast dosahuje výšku 50 cm je potrebné
zabezpečiť kosenie aj viackrát do roka.
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Článok 5
Správa a údržba verejnej zelene

(1) Obec, vlastník alebo správca verejnej zelene je povinný vykonávať pravidelnú údržbu
zelene jej ošetrovaním, orezávaním, kosením, výrubom, a taktiež náhradnou výsadbou za
povolený výrub.
(2) Zakazuje sa poškodzovanie stromov a kríkov verejnej zelene ich svojvoľným olamovaním,
orezávaním alebo výrubom.
(3) Pri zabezpečovaní výrubu drevín rastúcich na území obce sa postupuje v súlade s osobitnou
právnou úpravou.

Článok 6

(1) Za škodu na verejnej zeleni zodpovedá ten, kto ju spôsobil.
(2) Každý, kto je zodpovedný za škodu na verejnej zeleni je povinný spôsobenú škodu
bezodkladne odstrániť na svoje náklady.

Článok 7
Sankcie

(1) Obec môže právnickej osobe, fyzickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
uložiť pokutu podľa platnej legislatívy alebo vec postúpiť na konanie vecne a miestne
príslušnému orgánu. Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok proti
verejnému poriadku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 165 €, prípadne budú účinné opatrenia na
vyvodenie sankcií podľa trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Článok 8
Spoločné ustanovenia
(1) Znečisťovanie verejného priestranstva, skladovanie materiálu a odpadu bez povolenia sa
posudzuje aj ako užívanie verejného priestranstva, za čo sa vyrúbi miestna daň (v zmysle VZN
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o miestnych daniach). Povinnosť zaplatiť pokutu podľa ustanovenia § 7 tohto VZN nie je
dotknutá.
(2) Ak znečistenie neodstráni právnická alebo fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
podnikanie, ktorá za čistotu a poriadok zodpovedá podľa ustanovenia Článku 1 tohto VZN,
môže to z poverenia obecného úradu vykonávať iná organizácia na náklady zodpovednej
právnickej osoby, fyzickej osoby, fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie. Povinnosť zaplatiť
pokutu podľa ustanovenia Článku 6 tohto VZN tým nie je dotknutá.
(3) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa osobitných
predpisov.
(4) Dodržiavanie ustanovení tohto VZN kontrolujú poverení pracovníci obecného úradu,
poslanci, starosta.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 24. 10. 2018.
(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
č. 37/2018, dňa 05. 10. 2018.

Ing. Jana Tkáčiková, v.r.
starostka obce
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