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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

o dodržiavaní čistoty a poriadku 

na území obce Čechynce 

 

č. 3/2016 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Čechynciach , vydáva podľa § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien sa uznieslo na tomto nariadení. 

 

Článok 1 
Udržiavanie čistoty 

 
1. Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev je povinnosťou všetkých subjektov a to 

tak fyzických ako aj právnických osôb žijúcich a pôsobiacich na území obce, 

návštevníkov a všetkých občanov zdržiavajúcich sa v katastrálnom území obce 

Čechynce. 

2. Všetky subjekty sú povinné najmä zachovávať čistotu verejných priestranstiev a celej 

obce, dbať o to, aby obec nebola znečisťovaná, aby neboli poškodzované veci patriace 

obci, pôsobiť na všetkých spoluobčanov a návštevníkov obce v záujme udržiavania 

čistoty a poriadku a byť v tomto smere nápomocní obecnému úradu pri realizácii 

úkonov týkajúcich sa čistoty a poriadku obce. 

3. Vlastníci objektov slúžiacich na poskytovanie služieb obchodu, vlastníci 

nehnuteľností sú povinní vykonávať opatrenia smerujúce k dokonalej údržbe a čistote 

vlastných objektov tak, aby nenarušovali vzhľad a čistotu obce, dbať na čistotu 

objektov a príslušného priestranstva najbližšieho okolia. 

4. Za verejné priestranstvo sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré 

podľa svojho charakteru a určenia slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä miestne 

komunikácie, ulice, chodníky, priekopy, parky, priestranstvo v strede obce, rigoly, 

verejné parkoviská pri nájomných bytových domoch , kvetinové záhony, priestranstvá 

pri pamätníkoch, autobusové čakárne, priestranstvá pri a v základnej a materskej  

škole a pod. 

5. V záujme ochrany zdravia všetkých občanov a zlepšovania životného prostredia sa   

z a k a z u j e   najmä: 

a) odhadzovať  smeti (papier, obaly rôzneho druhu, zvyšky jedál, ovocia, fľaše, plastové 

odpady, ohorky z cigariet, záhradný odpad, domový odpad atď.) na verejných 

priestranstvách a na iné miesta, než na to určené (smetné nádoby), 

b) znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi 

tekutinami vrátane tekutých fekálií, maštaľného hnoja a humusu, 

c) nechať psov, hydinu a iné zvieratá voľne sa pohybovať 

d) poškodzovať a znečisťovať chodníky, cesty a zariadenia, ničiť tabule a lavičky, 

hojdačky, zariadenia miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia, 

e) lepiť plagáty na iných miestach ako na tých, ktoré sú obecným úradom na to určené 

f) bez súhlasu obce umiestňovať propagačné pútače a propagačné skrinky 
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g) vypaľovanie trávy, spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu 

zo záhrad a domácnosti, nakoľko : podľa zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov  je zakázané zneškodňovať ( spaľovať, skládkovať) 

odpad inde ako zariadeniach na to určených, tzn. v spaľovniach alebo na skládkach 

odpadov. Od 1.1.2006 špeciálne platí zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, 

cintorínov, verejnej zelene a pod. Tento „ zelený „ odpad je možné iba zhodnocovať 

napr. kompostovaním , ďalej zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov ( tento zákon o ochrane pred požiarmi hovorí, že sa 

nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu) a podľa zákona 

č.40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa 

občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať 

susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi a parami                                                                 

h) vypúšťať dažďovú, povrchovú a podzemnú vodu z odvodňovaných nehnuteľností, 

vody z chovu hospodárskych zvierat a taktiež vody s obsahom nebezpečných látok 

a cudzích predmetov vypúšťať znečistené úžitkové vody do obecnej  kanalizácie 

i) poškodzovať a ničiť verejné budovy,  pamätníky na miestnom cintoríne, nastriekavať 

verejné budovy a zariadenia 

 

 

Článok  2 

Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží 

 

1. Do korýt vodných tokov a nádrží sa zakazuje vhadzovať akékoľvek predmety, ukladať 

ich na brehoch vodných tokov a nádrží a ukladať ich na miesta, z ktorých by mohli 

byť splavené a mohli by spôsobiť zdravotné ťažkosti a bezpečnostné problémy. 

2. Zakazuje sa do vodných tokov, nádrží a do obecnej kanalizácie vypúšťať fekálie alebo 

vylievať škodlivé tekutiny (zvyšky oleja, pohonných hmôt, žieravín a pod.), ktoré by 

ohrozili zdravie užívateľov pitnej vody a zdravotný stav vodnej fauny a flóry. 

3. Na pobrežných pozemkoch vodných tokov a v ich blízkosti sa zakazuje vykonávať 

údržbu motorových vozidiel a umývať ich. 

 

 

Článok  3 

Podmienky prejazdu motorových vozidiel 

  

1. Zakazuje sa jazdiť s vozidlami, ktoré sú znečistené a s vozidlami, ktoré samé alebo 

svojim nákladom znečisťujú verejné priestranstvá. Vozidlá musia byť zbavené nečistôt 

pred vjazdom na miestne komunikácie, najmä vozidlá vychádzajúce zo 

stavenísk, poľných ciest a súkromných záhrad. 

2. Občania a organizácie sú povinní udržiavať dvory a stanovištia vozidiel čisté, aby sa 

z nich neroznášala nečistota na miestne komunikácie, chodníky a verejné 

priestranstvá. 

3. Sypký materiál treba na vozidlá nakladať tak, aby sa počas jazdy nerozsýpal, maštaľný 

hnoj na povrchu zhutniť, sypký materiál prikryť celtovinou, slamu a seno uchytiť 

povrazmi. 
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4. Ak vodič zistí chybu  na vozidle, alebo na náklade a táto by mohla ohroziť verejný 

poriadok, je povinný ju ihneď odstrániť. Ak to nie je možné, môže v jazde pokračovať 

len na najbližšie miesto, kde je možné chybu odstrániť. Je povinný vykonať také 

opatrenie, aby verejný poriadok bol ohrozený čo najmenej, prípadné znečistenie 

vozovky ihneď odstrániť. 

5. Zakazuje sa akýmkoľvek dopravným prostriedkom parkovať na trávnatých plochách 

a na verejných priestranstvách tak aby zasahovali vozidlom do komunikácie. 

6. Zakazuje sa akýmkoľvek dopravným prostriedkom pri parkovaní znemožňovať 

a obmedzovať prechod na chodníkoch. Minimálna priechodná šírka pri parkovaní 

vozidla pri chodníkoch musí byť 1 m. 

 

 

Článok  4 

Skladanie a nakladanie tovaru 

 

1. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa dovoľuje len vtedy, 

ak to nie je možné vykonať bez vážnych ťažkostí inde. Skladanie a nakladanie sa musí 

vykonať čo najrýchlejšie. 

2. Materiál určený k nakladaniu možno ponechať na verejnom priestranstve len 

bezprostredne pred odvozom. Zložený materiál (drevo a pod.) musí byť z verejného 

priestranstva odstránený ihneď. Po naložení a zložení materiálu je majiteľ povinný 

verejné priestranstvo ihneď očistiť a dať to miesto do pôvodného stavu. 

3. Zakazuje sa dlhodobé uskladňovanie palivového dreva, obalov, vozíkov, stavebného 

materiálu (štrkov, pieskov, dosiek a pod.) na verejných priestranstvách, chodníkoch 

a okrajových častiach miestnych komunikácií. 

 

 

Článok  5 

Osobitné užívanie verejného priestranstva 

 

1. Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru, alebo na iný účel ako sú určené 

možno len po vydaní povolenia resp. rozhodnutia stavebného úradu - obce. 

2. Prekopávať verejné komunikácie možno len po vydaní povolenia. 

3. Každý, komu bolo povolené zvláštne užívanie verejného priestranstva je povinný: 

 a)    verejné priestranstvo používať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel, 

 b)    zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení, 

 c)    zabrániť znečisteniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď odstrániť, 

 d)    zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam (kanalizácia, uzávery vody, plyn), 

 e)    vykonať opatrenia pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva, 

      f)    užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky dané v povolení, 

g) ihneď po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva dať toto na svoje 

náklady do pôvodného stavu, 

h) stavebné sypké materiály možno na verejnom priestranstve skladovať po súhlase obce, 

prípadne ich ohradiť debnením alebo inak zabezpečiť proti ich roznášaniu po okolí. 
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4. Zvyšky stavebného materiálu musí organizácia, právnická a fyzická osoba 

vykonávajúca stavebné práce na verejnom priestranstve denne odvážať. Stavebné 

organizácie a vlastníci sú povinní po skončení stavebných prác odstrániť všetky 

stavebné hmoty, náradie a pod, verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného 

stavu. 

5. Pri opravách striech, výmene krytiny, odkvapových rúr, opravách komínov, 

odstraňovaní cencúľov, musí organizácia vykonávajúca tieto práce, alebo vlastník 

domu vykonať bezpečnostné opatrenie – umiestnenie výstražných značiek a zábran. 

Materiál sa nesmie zhadzovať priamo na verejné priestranstvo. 

6. Zakazuje sa na verejných priestranstvách svojvoľne vysádzať stromy, kríky a dreviny, 

toto je možné len s povolením obce. 

 

 

Článok  6 

Čistenie chodníkov 

 

1. Na území obce sú chodník povinní  čistiť vlastníci alebo užívatelia nehnuteľnosti 

hraničiacich s chodníkom. Čistenie chodníkov pred obchodnými a prevádzkovými 

objektmi je povinnosťou subjektov, ktoré ich prevádzkujú. 

2.   V zimnom období musí byť sneh a poľadovica odstránená z chodníkov čo najskôr. Ak 

obec neurčí inak sneh sa zhrnie na okraj chodníka k okraju vozovky. Nesmú byť 

zatarasené priechody cez komunikáciu, vchody a vjazdy do budov, plochy užívané pre 

skladanie a    nakladanie materiálov a tovaru. Zhŕňať sneh na vozovku sa zakazuje.  

3.Zakazuje sa trvale umiestňovať zberné nádoby na domový odpad  na chodníky. 

 

 

Článok  7 

Zodpovednosť za čistenie verejných priestranstiev 

 

1. Za čistotu verejných priestranstiev a údržbu je zodpovedná obec 

2. Za čistotu autobusových zastávok  zodpovedá obec. 

 

 

Článok  8 

 

Povinnosti majiteľov, užívateľov a správcov domov, budov a objektov 

 

1. Majitelia, správcovia a užívatelia domov, budov a objektov sú povinní udržiavať 

a.)estetický vzhľad domov a objektov, fasád, brán, oplotenia,  

b.)bezpečnosť striech, odkvapových rúr a žľabov, komínov tak aby neohrozovali 

bezpečnosť a zdravie chodcov. V zimnom období sú povinní odstraňovať námrazu, 

visiace ľadové cencúle zo striech a tým zabrániť, aby nedošlo k ohrozeniu chodcov. 

2. Prevádzkovatelia obchodných priestorov a zariadení zodpovedajú za čistotu a vzhľad 

prevádzkových priestorov a vhodnú úpravu výkladných skríň a ich vnútornú reklamu. 
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Článok  9 

Kosenie a čistenie verejného priestranstva 

 

      1.  Na území obce na verejných priestranstvách je povinný  udržiavať zeleň najmä                                                                    

           vlastník (správca, užívateľ) priľahlej (susediacej) nehnuteľnosti, rodinného domu,  

           záhrady a nádvoria na vlastné náklady. Udržiavanie zelene pred obchodmi alebo    

           prevádzkami sú povinné zabezpečiť fyzické alebo právnické osoby, ktoré ich vlastnia,     

           prevádzkujú alebo užívajú. 

      2.  Kosenie cintorína a okolie hrobov zabezpečí obec. 

 

 

                                                                      Článok  10 

Zabezpečovanie zjazdnosti miestnych komunikácií v zimnom období 

 

       1.  Zimnú údržbu  a zjazdnosť vozoviek miestnych komunikácií zabezpečuje obec.  

 

 

Článok  11 

Spoločné  ustanovenia 

 

1. Obec, obyvatelia, fyzické a právnické osoby sú povinné dodržiavať ustanovenia tohto 

nariadenia v záujme verejného poriadku, hygieny a čistoty a podľa potrieb vykonávať 

nevyhnutné opatrenia na ich zabezpečenie. Obec môže upozorniť na prípadné 

nedodržiavanie čistoty, poriadku a kosenia priľahlých trávnatých porastov a prípade 

opakovaného porušovania VZN udeliť pokutu.  

2. Každý je povinný chrániť prírodu, krajinu a životné prostredie pred ich ohrozovaním, 

poškodzovaním a ničením, starať sa o ochranu, zachovanie a neustále zlepšovanie 

stavu životného prostredia.                                                     

 

 

 

                                                                Článok 12 

                               Zodpovednosť za porušenie povinnosti 
 

Priestupky - Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako 

priestupok. Na konanie o priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov. Priestupky prejednáva podľa povahy veci príslušná komisia 

obecného zastupiteľstva. Na základe odporúčania komisie môže starosta v správnom konaní 

uložiť pokutu podľa §47 odseku (2) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.  
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                                                              Článok 13 

                                                    Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia možno vykonať len na základe uznesenia obecného 

zastupiteľstva formou dodatku, ktorý platí v rámci celého nariadenia. 

2. Nariadenie obce o dodržiavaní čistoty a poriadku schválilo obecné zastupiteľstvo 

uznesením č. 98/2016 zo dňa 14.3.2016.  

3. Návrh tohto nariadenia podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov bol zverejnený na verejnej oznamovacej tabuli obce 15 dní pred jeho 

schválením obecným zastupiteľstvom. 

4. Schválené nariadenie nadobudne účinnosť a platnosť 15 dní po jeho zverejnení 

spôsobom uvedeným v ods. 3. 

 

 

      V  Čechynciach, dňa 14.3.2016      

 

 

 

         Róbert Kupeček 

                      starosta obce 

 

 

 

 

Vyvesené dňa : 21.3.2016 

Zvesené dňa   :  


