
OBEC VYŚNÝ KLÁTOV 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 4/2020 o dodržiavaní čistoty v obci  

a ochrane verejnej zelene 

 
Toto VZN vydáva obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Klátove v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a s § 4 

odst. 3 písm. f), g), h) a n)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

so zákonom č. 198/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov, zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách, zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, 

zákonom 372/1990 Z.z. o priestupkoch. 
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ČASŤ I - ČISTOTA OBCE 

 

§ 1 Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto VZN je stanoviť pravidlá a povinnosti pri udržiavaní čistoty v obci, ochrany pôdy, 

zelene, vodných tokov a podzemných vôd, ovzdušia, povinnosti pri užívaní obecných komunikácií, 

chove zvierat, ako aj pri dotváraní celkového vzhľadu obce v súlade s platnými zákonmi 

a predpismi. 

 

2. Každý obyvateľ má právo užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru 

a účelu, žiť v zdravom, esteticky kvalitnom životnom prostredí, byť informovaný o stave životného 

prostredia, upozorňovať na prípady ohrozovania a poškodzovania životného prostredia. 

 

 

 

 



 

§ 2 Základné pojmy 

 

1. Územie obce - katastrálne územie Vyšný Klátov 

 

2. Verejné priestranstvá - miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu ako miestne komunikácie, 

parkoviská, autobusové zastávky, plochy zelene, lesy, športové a rekreačné priestory, ostatné 

verejne prístupné účelové zariadenia. 

 

3. Zeleň - súbor živých prvkov - stromy, kríky, kvety, tráva, zelené plochy a pod. 

 

 

§ 3 Čistota verejných priestranstiev na území obce 

 

V záujme ochrany zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia zdravého životného prostredia je na území 

obce zakázané: 

 

1. Odhadzovať odpadky (obaly všetkého druhu, papier, ohorky z cigariet, zvyšky jedál, žuvačky 

a iný odpad) mimo odpadových nádob, alebo miest na to určených. 

 

2. Znečisťovať okolie vyberaním odpadu z košov. 

 

3. Uložiť, alebo ponechať odpad (kvapalný, toxický, horľavý, stavebný, elektro odpad, 

pneumatiky, biologicky rozložiteľný odpad - konáre, kry, piliny, trávy a pod.) na inom mieste 

ako na mieste na to určenom. 

 

4. Znečisťovať verejné priestranstvá - cesty, rigoly, priekopy, zeleň a pod. nebezpečnými 

tekutinami a tuhými látkami ako sú napr. oleje, chemikálie, odpadové vody a kaly zo žúmp. 

 

5. Akokoľvek ohrozovať, znehodnocovať, poškodzovať alebo ničiť zeleň, verejné objekty 

a zariadenia, pamiatkové objekty. 

 

6. Nechávať psov, alebo hospodárske zvieratá voľne pobehávať a znečisťovať komunikácie a iné 

verejné priestranstvá. 

 

7. Znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel všetkého druhu, 

okrem nutného čistenia skiel, reflektorov, svetiel, štátnych poznávacích značiek. 

 

8. Vyhadzovať biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie a pod.) do komunálneho 

odpadu. 

 

Vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti je povinný: 

 

1. Dvory, záhrady, ploty a iné nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom čistiť a 

udržiavať tak, aby nečistoty (blato, smetie, prach) neboli zanášané, alebo splavované                        

(dažďom, polievaním) na verejné priestranstvo. 

 



2. Všetky nezastavané plochy v intraviláne a plochy susediace s verejnými plochami na ktorých 

vyrastá tráva alebo invazívne rastliny kosiť podľa potreby, minimálne však 2x ročne (k 30.6. 

a 30.9. príslušného roka) z dôvodu prevencie proti požiarom (vyschnutá nepokosená 

tráva), ochrany pred hlodavcami a plazmi, šírenia invazívnych a zdraviu škodlivých rastlín. 

 

3. Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, šupky z ovocia, zeleniny a pod.) kompostovať. 

 

4. Zamedziť šíreniu hlodavcov, hmyzu, udržiavaním čistoty hlavne v okolí kontajnerov, 

v pivničných a hospodárskych priestoroch. V prípade zvýšeného výskytu zabezpečiť 

deratizáciu, dezinsekciu na vlastné náklady. 

 

5. Odstraňovať exkrementy svojich domácich a hospodárskych zvierat z verejných priestranstiev. 

 

6. Fasády domov a iných objektov udržiavať v čistote bez nevhodných nápisov a kresieb. 

 

 

§ 4 Čistota a ochrana povrchových a podzemných vôd a nakladanie s vodou 

 

V záujme čistoty a ochrany povrchových a podzemných vôd je zakázané:  

 

1. Do vodných tokov a vodných nádrží, alebo v ich blízkosti  ukladať odpad, alebo predmety, ktoré by 

mohli ohroziť plynulosť vodného toku, alebo byť splavené do vôd. 

 

2. Do vodných tokov, odtokov, priekop, studní, vylievať, alebo vypúšťať zdraviu škodlivé tekutiny, 

alebo látky najmä ropné látky, jedy, hnojivá, posypové soli, tuhé a tekuté kaly, kaly zo žúmp a iné 

nebezpečné chemické látky. 

 

3. Do domových žúmp, domových čističiek, kanalizácii vhadzovať, vylievať a vypúšťať nebezpečné 

látky (toxické, ropné, olejové, ale aj  lieky, zvyšky jedál a pod.). 

 

4. Vo vodných tokoch a v ich bezprostrednej blízkosti umývať motorové vozidlá. 

 

5. Vytínať stromy a kry zabezpečujúce stabilizáciu vodného toku. 

 

6. Presmerovať vodné toky. 

 

Povinnosti vyplývajúce z ochrany povrchových a podzemných vôd: 

 

1. Domový odpad (splašky) akumulovať v nepriepustných žumpách, alebo čističkách odpadových 

vôd. Majitelia žúmp sú povinní ich obsah v zmysle zákona podľa potreby vyvážať a ekologicky 

zneškodňovať a na výzvu obce, alebo orgánu štátnej správy predložiť doklady o odvoze najviac za 

posledné 2 roky. 

 

2.  Nakladať s pitnou vodou hospodárne, dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd. V prípade 

porúch ihneď oznámiť skutkový stav organizácii vykonávajúcej údržbu, alebo obecnému úradu. 

 

3. V pásmach hygienickej ochrany dodržiavať pokyny a zákazy vodohospodárov. 

 



 

 

§ 5 Čistota a ochrana ovzdušia 

 

1. V záujme ochrany zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia zdravého ovzdušia je na území obce 

zakázané: 

 

1. Vypaľovať trávu, alebo iné porasty.  

 

2. Zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. 

 

3. Spaľovať komunálny odpad (plasty, šatstvo, výrobky z gumy a pod.) na voľnom priestranstve 

a vo vykurovacích zariadeniach.  

 

4. Zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad (napr. trávu,  lístie, zvyšky rastlín).  

 

5. Vypúšťať do ovzdušia toxické látky.  

 

 

§ 6 Udržiavanie čistoty na miestnych komunikáciách, zeleni a na priľahlých 

verejných priestranstvách 

 

V záujme udržania čistoty na miestnych komunikáciách, zeleni a priľahlých verejných priestranstvách 

je na území obce zakázané: 

 

1. Prepravovať náklad, ktorý by poškodzoval, alebo znečisťoval cestu, spôsoboval nadmerný hluk 

a nadmerné znečistenie ovzdušia. V prípade znečistenia a poškodenia cesty je prepravca povinný 

komunikáciu vyčistiť a opraviť na vlastné náklady. 

 

2. Bez predchádzajúceho súhlasu obce uskutočňovať akékoľvek stavebné činnosti, ktoré by 

zhoršovali podmienky bezpečnej a plynulej premávky na komunikáciách. 

 

3. Parkovať vozidlá na miestnych komunikáciách a zeleni tak, že by znemožňovali údržbu miestnych 

komunikácií hlavne v zimnom období, ohrozovali premávku, prístup k hydrantom, uzáverom vody, 

plynu, rozvodným skriniam elektriny a pod. 

 

 

§ 7 Udržiavanie čistoty v obci pri práci s materiálom 

 

1. Nakladať, alebo skladať materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve je 

povolené len vtedy, ak sa to nedá vykonať na inom mieste. Po ukončení práce je prepravca, alebo 

príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.  

 

2. Pri stavebných, alebo iných prácach nepoškodzovať verejnú zeleň. 

 

3. Materiál je zakázané skladovať na miestnych komunikáciách, prístupoch k hydrantom, uzáverom 

vody, plynu, rozvodným skriniam elektriny, na verejnej zeleni, pri vodnom toku. 

 



 

4. Nádoby na komunálny odpad ukladať na okraj komunikácie (mimo komunikácie) bezpečne a  iba 

na nevyhnutnú dobu pred vyprázdnením.  

 

 

§ 8 Zvláštne užívanie verejného priestranstva a obecnej komunikácie 

 

1. Zvláštne užívanie verejného priestranstva nad obvyklú mieru, alebo na účel na ktorý nie sú 

primárne určené, je možné iba na základe povolenia obce, ktorá určí konkrétne podmienky 

užívania. Žiadosť o povolenie je potrebné podať najneskôr 5 dní pred zamýšľaným užívaním. 

 

2. Zásahy do miestnej komunikácie, ktoré môžu ovplyvniť dopravu (prekopávky, uzávery ciest a pod.) 

je možné uskutočniť iba na základe povolenia obce. Žiadosť o zvláštne užívanie a uzávierku obecnej 

komunikácie je potrebné podať min. 30 dní pred realizáciou s výnimkou havarijných situácií.  

 

3. Ten komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva musí okrem 

podmienok určených v povolení dodržať aj podmienky tohto VZN, ďalej protipožiarne, 

bezpečnostné, hygienické normy a predpisy a iné všeobecno-záväzné predpisy obce. 

 

4. Uzatvorené priestory verejného priestranstva je užívateľ povinný označiť tabuľou s adresou osoby 

(organizácie), ktorá práce vykonáva a zabezpečiť tak, aby bola zaručená bezpečnosť po celú dobu 

vykonávaných prác (aj v nočných hodinách). 

 

5. Užívateľ je povinný priebežne čistiť priestranstvo a po skončení užívania ho na svoj náklad uviesť 

do pôvodného stavu. 

 

 

§ 9  Zodpovednosť za čistotu verejného priestranstva 

 

1. Za čistotu pozemkov a čistenie okrajov ciest a priľahlých rigolov, alebo jarkov vrátane kosenia 

trávy zodpovedá vlastník, resp. nájomca, ktorý má s vlastníkom uzavretú zmluvu. 

 

2. Za poriadok a čistotu cintorína a jeho bezprostredného okolia zodpovedá obec. Nájomca 

hrobového miesta a každý návštevník cintorína je povinný dodržiavať cintorínsky poriadok. 

 

3. Za čistotu obecného priestranstva a miestnych komunikácií zodpovedá obec. 

 

4. Za zimnú údržbu a odstraňovanie snehu a ľadu z miestnych komunikácií zodpovedá obec. 

 

5. Vlastníci a užívatelia nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom a komunikáciou sú 

povinní zabezpečiť, aby ich časti nehnuteľnosti slúžiace ako cesty, schody, schody a účelové 

priestory boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu čistené a v zimnom období z nich bol 

odstránený sneh a ľad. 

 

6. Za zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu zodpovedá obec. 

 

7. Za čistotu a poriadok po hromadnej akcii zodpovedá organizátor hromadnej akcie. 

 



8. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných, alebo iných prác zodpovedá osoba, 

vykonávajúca tieto práce. 

 

9. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva je 

povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu. 

 

10. Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na území obce môže akákoľvek fyzická osoba alebo 

právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, alebo obci.  

 

11. Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do 3 pracovných dní po zistení, že 

na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva, alebo obci. 

 

12. Každý občan a návštevník obce v miere ktorá mu prináleží je zodpovedný za dodržiavanie 

čistoty na územní obce. 

 

 

ČASŤ II - VEREJNÁ ZELEŇ 

 

§ 10 Ochrana a údržba verejnej zelene 

 

1. Ochrana verejnej zelene je povinnosťou všetkých obyvateľov i návštevníkov obce. 

 

2. Fyzické a právnické osoby sú na území obce povinní zeleň udržiavať a zveľaďovať.  

 

3. Výsadba stromov, kríkov a pod. na verejných priestranstvách podlieha súhlasu obce. 

 

4. Výrub stromov na verejných priestranstvách s výnimkou stromov v lese, kde je potrebný súhlas 

majiteľa lesa musí byť vopred povolený obcou. 

 

5. Pokiaľ dôjde k svojvoľnému poškodeniu zelene je povinná ju nahradiť osoba, alebo organizácia, 

ktorá poškodenie spôsobila (v prípade maloletých ich zákonní zástupcovia).  

 

6. Na plochách s verejnou zeleňou je zakázané umiestňovať reklamné tabule, stánky, propagačné 

zariadenia a pod. bez súhlasu obce. 

 

7. Vlastníci nehnuteľnosti, ktoré bezprostredne susedia s komunikáciami a verejnými 

priestranstvami sú povinní vykonať opatrenia, aby stromy, kry nezasahovali do komunikácie, 

neohrozovali chodcov a cestnú premávku, elektrické vedenia, stavby a iné zariadenia 

a neznečisťovali miestne komunikácie a verejné priestranstvá. 

 

8. Vlastníci nehnuteľností musia vykonať opatrenia aby stromy nezasahovali do elektrických 

vedení, verejných budov a zariadení. 

 

 

 

 

 



ČASŤ III - USTANOVENIA 

 

§ 11 Kontrola dodržiavania nariadení a sankcie za priestupky 

 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN vykonávajú: Orgány obce, prípadne osoby poverené 

starostom obce. 

 

2. Za nedodržanie ustanovení tohto všeobecno-záväzného nariadenia budú zodpovedné osoby 

a porušovatelia postihnutí podľa príslušných právnych predpisov a zákonov. 

 

3. Priestupky podľa závažnosti môžu byť postúpené na riešenie vyšším orgánom štátnej správy. 

 

 

§ 12 Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa:  06 .07. 2020 

 

2. VZN prerokované schválené dňa: 31. 7. 2020 

 

3. VZN zverejnené dňa: 3. 8. 2020 

 

4. VZN nadobúda účinnosť dňom: 19. 8. 2020 

 

 

 

Ondrej Jusko 

starosta obce  

 


