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1. Účel vydania 
Obec Záriečie podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v 

záujme trvalého zlepšenia životného prostredia, čistoty a estetického vzhľadu obce.  

 

2. Rozsah platnosti 
Nariadenie určuje všetkým obyvateľom, návštevníkom, právnickým a fyzickým osobám a 

všetkým organizáciám práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty a poriadku na území obce 

Záriečie.  

 

3. Súvisiace dokumenty 
- štatút obce  

- zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

- zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

- Občiansky zákonník  

- zák. č. 135/61 Zb. cestný zákon v platnom znení  

- zák. č. 315/96 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení  

- zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch , v znení neskorších právnych predpisov  

- VZN č.2/2003 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

- VZN č.3/2004 o podmienkach držania psov na území obce Záriečie  

- VZN č.2/2007 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a správe 

trhových miest v obci Záriečie a Dodatku č.1 

 

4. Pojmy a skratky 
Zb. - zbierka  

Z. z. - zbierka zákonov  

Vyhl. - vyhláška  

Zák. - zákon  

VZN - všeobecne záväzné nariadenie  

OR - obecná rada  

OZ - obecné zastupiteľstvo  

OcÚ - obecný úrad  

ORPZ - okresné riaditeľstvo policajného zboru  

OHD - oblastná hromadná doprava   

 

firma - právnická a fyzická osoba - podnikatelia zapísaní v obchodnom registri a podnikajúci 

na základe živnostenského oprávnenia a podnikajúci podľa osobitných predpisov   

územie obce - územím obce podľa tohto nariadenia sa rozumie územie vyhradené 

katastrálnym územím Záriečie.  

verejné priestranstvo - verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú všetky miesta, 

ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú cesty, ulice, chodníky, námestia, mosty, prechody, 

podchody, parkoviská, cintoríny, ihriská, pieskoviská, verejné športoviská, parky, verejná 

zeleň, trávniky, korytá a nábrežia vodných tokov a vodných plôch, sídliskové odpočinkové 

zariadenia, vnútro blokové priestory, verejné lesy a pod.  

verejne prístupné priestranstvo - verejne prístupným priestranstvom pre účely tohto 

nariadenia sú: 

- neverejné plochy, ktoré sú súčasťou alebo bezprostredne susedia s verejným priestranstvom 

a nie sú od neho oddelené nepriehľadným plotom,  

- plochy fasád objektov, plotov, drobnej architektúry, ktoré sú viditeľné z verejného 

priestranstva.  
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Ak vzniknú pochybnosti, či ide o verejné alebo verejne prístupné priestranstvo, rozhodne o 

tom OcÚ a príslušné úrady.  

kosenie - kosením sa rozumie udržiavanie trvalo trávnatých plôch v takom stave, aby 

nedochádzalo k šíreniu inváznych druhov rastlín a v súlade so všeobecnými sadovníckymi 

zásadami.  

5. Popis činnosti 
 

5.1. Úvodné ustanovenia 
Udržiavanie čistoty a poriadku na území obce Záriečie sú spoločným záujmom obyvateľov 

obce aj podnikateľských subjektov obce, organizácií a zariadení pôsobiacich na území obce 

bez rozdielu druhu ich vlastníctva.  

Čistota a poriadok v obci sú predpokladom rozvoja zdravého života v obci.  

Dodržiavanie pravidiel pôsobenia jednotlivca aj skupinových subjektov v obecnej komunite 

zachovávajúcich všeobecne zdravý, estetický, funkčný a oficiálne prijateľný stav a vzhľad 

obce, jeho verejných a verejne prístupných priestranstiev vrátane viditeľných susediacich 

neverejných plôch a súčasne zabraňujúcich prejavom, ktoré narúšajú tento stav a vzhľad, 

vytvára poriadok v obci. Každý na území obce má konať tak, aby to bolo prospešné 

všeobecnej čistote, poriadku a ochrane zelene.  

 

5.2. Čistota a poriadok verejných priestranstiev a verejne prístupných 

priestranstiev 
5.2.1. Na verejných a verejne prístupných priestranstvách je zakázané: 

a/ odkladať a odhadzovať rôzne predmety ( papier, obaly, fľaše, plechovky, ohorky  

od cigariet, zvyšky jedál, ovocia a zeleniny, popol a iné nepotrebné veci,  

b/ vysypávať smeti a prepravovaný materiál,  

c/ skladovať smeti a odpadky,  

d/ vylievať splaškové vody, oleje, chemikálie a iné tekutiny,  

e/ vyhadzovať odpadky z okien a balkónov,  

f/ vyklepávať alebo prášiť šatstvo, koberce, deky a iné predmety, okrem miest k tomu 

určených,  

g/ akokoľvek znehodnocovať, poškodzovať a ničiť objekty a zariadenia na nich  

umiestnené  

h/ umiestňovať reklamy, plagáty, inzeráty na iných miestach ako k tomu určených,  

i/ umiestňovať a skladovať stavebný materiál, provizórne objekty, sklady, mobilné bunky, 

stánky a pod. bez povolenia alebo nad rámec povolenia,  

j/ zmetať smeti do uličných vpustí kanalizácie a trativodov, vylievať znečistené a zapáchajúce 

vody,  

k/ nechať domáce zvieratá alebo hydinu voľne pobehovať a znečisťovať plochy 

exkrementami, venčiť a vodiť psov a iné zvieratá mimo vyhradených plôch,  

l/ zakladať oheň okrem akcií, ktoré sú povolené obcou, vypaľovať trávu alebo lístie, spaľovať 

konáre a rôzny odpad,  

m/vyberať piesok z obecných pieskovísk určených pre deti,  

n/ ničiť, poškodzovať alebo neoprávnene odstraňovať verejné vyhlášky a oznamy alebo iné 

verejnoprospešné vyhlášky a oznamy ako napr. cestovné poriadky,  

o/ poškodzovať a neoprávnene zasahovať do verejného osvetlenia, rozvodov obecného 

rozhlasu, vianočnej výzdoby obce,  

p/ znečisťovať plochy nevhodnými nápismi, kresbami, grafitmi, povýbuchovými zvyškami z 

výbušných guličiek a petárd a pod.,  

r/ poškodzovať, prenášať parkové lavičky, zariadenia detských ihrísk, propagačné skrinky, 

plagátové tabule, umelecké diela, kultúrne pamiatky, kvetináče, obecný mobiliár, popolnice, 
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kontajnery, odpadové koše, stojany na bicykle, dopravné, orientačné a smerové tabule a 

značky, autobusové čakárne, zastávky a označenia OHD, informačný systém obce, prenosné 

dopravné značky a pod.,  

s/ vypúšťať odpadové vody zo septikov a žúmp do verejnej kanalizácie a trativodov alebo do 

voľného terénu,  

t/ prespávanie občanov na lavičkách a v prístreškoch zastávok SAD 

u/ konzumovať alkoholické nápoje, okrem miest k tomu určených ( vonkajšie terasy, trhy, 

jarmoky a pod.), zdržiavať sa na nich zjavne pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok 

a inhalovať prchavé a omamné látky.  

v/ vylepovať plagáty, oznamy a propagačné materiály na zastávkach prímestskej autobusovej 

dopravy 

z/ pohyb na verejných priestranstvách v správe obce / areál základnej   školy a materskej 

školy, letný amfiteáter, multifunkčné ihrisko, ihrisko určené v zime pre ľadovú plochu, 

teréningový arelá cyklotrialu/  je možný iba na vlastnú zodpovednosť  

 - zdržiavanie sa na verejne prístupných priestranstvách obce určených pre voľnočasové 

aktivity: 

Za verejné prístupné priestranstvá obce určené pre voľnočasové aktivity sú považované: 

-          školský areál, 

-          areál letného amfiteátra, 

-          park v Dolnom konci, 

-          areál materskej školy v pracovnom čase 

-          tréningový areál cyklotrialu  

Osoby sa môžu zdržiavať na verejné prístupných priestranstvách obce určených pre 

voľnočasové aktivity na vlastnú zodpovednosť bez vekového obmedzenia. 

 

5.2.2. Na obecnom  cintoríne je zakázané:  

a/ jazdiť na bicykloch, korčuliach, skateboardoch a kolobežkách,  

b/ vodiť psov a iné zvieratá  

5.2.3. Za znečistenie alebo poškodenie verejných alebo verejne prístupných priestranstiev 

zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby, ktoré znečistenie alebo poškodenie spôsobili. 

Tieto sú povinné bezodkladne spôsobené znečistenie, prípadne poškodenie odstrániť alebo 

zabezpečiť ich odstránenie. Nesú právnu zodpovednosť za následky vzniknuté z dôvodov 

znečistenia a poškodenia.  

5.2.4. Dvory, záhrady, pozemky, areály obce, fyzických a právnických osôb viditeľné z 

verejných priestranstiev sú povinní ich vlastníci, prípadne nájomcovia udržiavať v takom 

stave, aby neboli zarastené burinou, prašné a nevzhľadné.  Stromy, ich konáre, kríky a porasty 

nesmú presahovať do miestnych komunikácií 

5.2.5. Je zakázaný vstup a jazda na kolieskových korčuliach a skateboardoch v úradoch, 

školských , kultúrnych a na priestranstvách, kde je označením zakázané ich používanie.  

5.2.6. Na území obce je zakázané vyberať odpad zo zberných nádob a znečisťovať tým okolie 

zberných miest.  

5.2.7. Na detských ihriskách je zakázané svojim správaním ohrozovať bezpečnosť detí, 

nevhodným správaním ohrozovať ich výchovu, fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje, 

inhalovať prchavé a omamné látky, vodiť zvieratá a vstupovať s vozidlami.  

Detské ihriská materských škôl nachádzajúce sa v uzavretých areáloch školských prípadne 

iných zariadení slúžia výlučne pre deti v nich umiestnené.  
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5.2.8  Zimná údržba  
a./ Začiatok zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 15. novembra príslušného roka. Koniec 

zimnej údržby sa určuje spravidla na 31. marec nasledujúceho roka.  

b./ Podľa stavu ohrozenia mimoriadnymi poveternostnými a klimatickými podmienkami, 

môžu byť tieto termíny zmenené, na základe rozhodnutia starostu obce.  

c./ Na území obce Záriečie zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií, chodníkov a 

verejných priestranstiev vykonávajú a zabezpečujú ich správcovia, alebo fyzické a právnické 

osoby, na základe uzatvorených zmlúv.  
Za správcov komunikácií v obci Záriečie podľa tohoto VZN považujeme najmä:  

Okresná správa ciest Púchov  

Obecný úrad Záriečie  

Spoločenstvá bytov a nebytových priestorov – pokiaľ nevykonáva správu iný subjekt  

d./Zodpovednosť za odvoz snehu :  

1./ Za odvoz snehu zodpovedajú právnické a fyzické osoby  

2./ Zhrnutý sneh sa ukladá na okraj komunikácií na hromady. Zhŕňať sneh do vozovky sa 

zakazuje. Sneh zhodený alebo spadnutý zo striech je vlastník priľahlej nehnuteľnosti povinný 

bezodkladne odpratať. 
3./ Hromady snehu sa nesmú ukladať na miesta, ktoré musia byť voľné pre dopravu alebo 

peších chodcov .  

Sú to najmä zastávky autobusov, vstupy na komunikácie, vstupy na priechody, vjazdy do 

obytných budov, domov a užívaných nebytových priestorov/ obchodov, prevádzok, garáží, 

zdravotníckych zariadení, škôl atď. / .  

4./ V čase živelnej pohromy riadi postup prác v súlade s platnými právnymi úpravami, 

príslušný orgán štátnej správy a samosprávy. Občania sú povinný riadiť sa pokynmi 

vydanými alebo vyhlásenými obcou a byť súčinný pri vyhlásení mimoriadných situácii.  

 

5.3. Podmienky na prevádzku vozidiel 
5.3.1 Na pozemných komunikáciách na území obce Záriečie je zakázané:  

a/ jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené, a ktoré samy alebo svojim nákladom 

znečisťujú vozovku,  

b/ prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený / v uzatvorených nádobách, 

prekrytý plachtou a pod./. Náklad musí byť prepravovaný tak, aby prípadným rozpadávaním 

alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachom,  

c/ stáť s vozidlom tak, že sa znemožňuje čistenie verejných priestranstiev a odvážanie odpadu,  

d/ jazdiť vozidlami /včítane bezdôvodnej jazdy/, ktoré sú nadmerne hlučné a nadmerne 

znečisťujú ovzdušie, rozstrekovať kaluže alebo blato, ako aj zbytočne ponechávať v chode 

motor stojaceho vozidla a bezdôvodne používať zvukové a svetelné zariadenia vozidla.  

 

5.3.2. Na území obce je zakázané:  

a/ jazdiť motorovými vozidlami po obecnej zeleni, po obecných lesoch a parkoch, chodníkoch 

a parkovať na nich,  

b/ umývať a čistiť motorové vozidlá na verejných priestranstvách a na parkovacích plochách 

pred obytnými domami, s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových a 

koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel čistou vodou, alebo ekologicky odbúrateľnými 

prostriedkami,  

c/ vykonávať údržbu alebo umývanie motorových vozidiel vo vodných tokoch a nádržiach a 

na ich brehoch.  

5.3.3. Pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade závadu, ktorá môže 

viesť k znečisteniu verejného priestranstva alebo verejne prístupného priestranstva, je povinný 

túto bezodkladne odstrániť. Pokiaľ tak nemôže urobiť sám, môže v jazde pokračovať len po 



 

6 

miesto, kde je možné závadu odstrániť a v jazde pokračovať len po jej odstránení. Vzniknuté 

znečistenie musí na vlastné náklady odstrániť.  

5.3.4. Firma vykonávajúca stavebné, poľnohospodárske alebo iné podobné práce je povinná 

zabezpečiť očistenie vozidla pred vstupom na komunikáciu alebo iné verejné, prípadne 

verejne prístupné priestranstvo tak, aby nedošlo k znečisteniu ozidlom. Vzniknuté znečistenie 

musí bezodkladne na vlastné náklady odstrániť.  

5.3.5. Zakazuje sa ponechávať vozidlá vyradené z evidencie dopravného inšpektorátu ORPZ 

alebo vozidlá vyradené z cestnej premávky ( vrak ) stáť na verejných a verejne prístupných 

priestranstvách. V prípade, že držitelia vozidiel takéto vozidlá neodstránia, zabezpečí ich 

odstránenie správca priestranstva na náklady držiteľa vozidla.  

5.3.6. Na území obce je zakázané vytvárať prekážky v cestnej premávke. Kto prekážku spôsobí, je 

povinný ju bezodkladne odstrániť a ak tak neurobí, odstráni ju správca priestranstva na jeho 

náklady (§ 40, zák. č.315/96 Z. z.).  
5.3.7. Zakazuje sa poškodzovanie verejných priestranstiev a miestnych komunikácii ťahaním 

dreva a iných ťažkých predmetov. 

5.4. Životné prostredie a obťažovanie občanov 
5.4.1. Je zakázané obťažovať občanov a okolie hlukom z výbuchov petárd,výbušných guličiek a 

rôznej inej zábavnej pyrotechniky. Výnimkou sú len dni od 31.12. do 1.1. a slávnostné ohňostroje, 

ktoré sú povolené banským úradom alebo ich konanie je oznámené na Polícií SR a OcÚ Záriečie a 

vykonáva ich na to oprávnená osoba. Používanie zábavnej pyrotechniky v blízkosti kostolov, 

cintorínov a  školských zariadení je zakázané celoročne.  

5.4.2. Je zakázané v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov pri obývaných objektoch 

obťažovať občanov hlukom pochádzajúcim z výrobnej, priemyselnej alebo stavebnej činnosti.  

5.4.3. Je zakázané obťažovať občanov obce v čase nočného pokoja:  

a/ hlukom z hlasnej produkcie hudby v zábavných podnikoch, obytných domoch ako  

aj priamo z verejných a verejne prístupných priestranstiev  

b/ hlasným vyspevovaním, vykrikovaním alebo vytváraním iných hlasitých zvukových a 

svetelných efektov.  

5.4.4. Časový rozsah nočného pokoja na území obce sa stanovuje nasledovne:  

a/ V mesiacoch október, november, december, január, február, marec a apríl od 22,00 do 05,00 

hodiny v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov do 6,00 hodiny,  

b/ V mesiacoch máj, jún, júl, august, september v pracovných dňoch od 23,00 do 05,00 hodiny, v 

dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov do 6,00 hodiny.  

5.4.5. Dodržiavanie časového rozsahu sa nevzťahuje:  

a/ na vítanie Nového roka od 31.12. do 1.1.  

b/ na činnosť spojenú s odstraňovaním dôsledkov havárií a živelných pohrôm  

c/ na činnosť spojenú s verejnoprospešnými prácami, ktoré nie je možno vykonať v inom čase 

(oprava komunikácií, odpratávanie snehu a pod.),  

d/ činnosť spojenú s kultúrno-spoločenskými, športovými, obchodnými a inými akciami 

poriadanými obcou alebo povolenú obcou,   

5.5. Zvláštne užívanie verejného priestranstva 
5.5.1. Používať verejné priestranstvo nad obvyklú mieru alebo na iný účel, pre ktorý bolo určené, 

je možné na základe povolenia OcÚ Záriečie  (krátkodobá stavebná činnosť, rozkopávky).OcÚ 

určí podmienky a dobu užívania verejného priestranstva.O povolenie je potrebné požiadať OcÚ 

najneskôr 15 dní pred zamýšľaným užívaním.  

5.5.2. Pokiaľ ide o zabratie verejného priestranstva v súvislosti so stavebnými prácami na dlhšie 

obdobie ( viac ako 1 rok ), určí podmienky OcÚ Záriečie.  

V prípade nevyhnutnosti, ktoré vyžaduje zabratie verejného priestranstva, je potrebné požiadať 

OcÚ o súhlas na skladovanie materiálu. Na skladovanie materiálu OcÚ vydá výnimku za 

podmienky,  že materiál bude uložený tak, aby nebránil prejazdu motorových vozidiel / 

zdravotnícke,požiarne a iné/ nasledovne : 
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Výstavba rodinného domu                                      36 mesiacov 

Výstavba hospodárskej budovy                              24 mesiacov 

Dovoz uhlia, dreva                                                 1 týždeň 

Znečistené priestranstvo je nájomca povinný očistiť, dať do pôvodného stavu. 

5.5.3. V prípade porúch, závad a pri haváriách, ktoré je nutné odstrániť bez meškania, je 

odstraňovateľ havárie povinný toto oznámiť OcÚ do 12 hodín.   

5.5.4. Na verejných alebo verejne prístupných priestranstvách je zakázané bez povolenia OcÚ 

skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a podobné materiály ako aj 

umiestňovať provizórne objekty, stánky, kiosky, maringotky, prenosné bunky, sklady a ďalšie 

hnuteľné a nehnuteľné veci.  

5.5.5. Právnické a fyzické osoby vykonávajúce akékoľvek zásahy do konštrukcie komunikácií 

alebo verejných priestranstiev musia mať rozkopávkové povolenie a sú povinné dodržať 

podmienky v ňom stanovené. V osobitných prípadoch OcÚ rozhodne po predchádzajúcom 

vyjadrení PZ - odboru dopravnej polície.  

5.5.6. Každý, komu bolo vydané povolenie k zvláštnemu užívaniu verejného alebo verejne 

prístupného priestranstva ( vo vlastníctve obce, štátu alebo súkromného vlastníctva ) je 

povinný:  

a/ používať priestranstvo len v povolenom rozsahu a to tak, aby bolo čo najmenej odnímané 

svojmu účelu,  

b/ zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadne 

znečistenie denne odstraňovať vrátane priľahlých plôch,  

c/ zabezpečiť prístup ku kanalizačným vstupom, uzáverom vody,  požiarnym hydrantom, 

hlásičom požiarov a záchrannej služby,  

d/ vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov priestranstva najmä v 

nočnej dobe  

e/ používať len vyhradené priestranstvo, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení 

užívania uviesť na svoje náklady priestranstvo do pôvodného stavu,  

f/ ak stavenisko nie je ohradené, stavebnú suť pri prácach na verejnom alebo verejne 

prístupnom priestranstve odvážať denne do ukončenia pracovnej doby firmy, ktorá práce 

vykonáva.  

g/ pri stavebných a asanačných prácach neohrozovať, nadmerne neznečisťovať a neobťažovať 

okolie prachom.  

h/ pri vzniku stavebného odpadu  vzniká povinnosť ohlásiť OcÚ ako bude odpad 

zlikvidovaný  

5.5.7. Sypké hmoty, malta alebo iný stavebný materiál môžu byť pri stavebných prácach 

skladované na verejných a verejne prístupných priestranstvách len na základe povolenia a to 

na vymedzenom a od okolia oddelenom priestranstve. Pokiaľ v povolení nie je stanovené 

inak, tak v skladovacích debnách, uzatvorených kontajneroch, aby nemohli byť roznášané po 

okolí.  

5.5.8. Nakladať, vykladať materiál a výrobky na verejné priestranstvá musí byť  

bezodkladné, bez zbytočných prieťahov a len vtedy, keď to nie je možné vykonať na iných 

miestach.  

5.5.9. Všetky stavebné a montážne práce, ktoré sa dotýkajú verejného priestranstva a verejne 

prístupného priestranstva musia byť vopred povolené OcÚ. Výnimkou je okamžitý zásah pri 

poruchách.  

5.5.10. Všetky výkopy a miesta porušenia ciest a chodníkov musia byť odstránené okamžite 

najneskôr do 3 dní po ukončení prác alebo podľa podmienok stanovených v rozhodnutí. 

Organizácia, ktorá uskutočňuje takéto práce zodpovedá za stavebné úpravy po dobu 24 

mesiacov odo dňa ukončenia prác. Po túto dobu je povinná na vlastné náklady odstraňovať 

nerovnosti povrchu výkopov a použiť takú technológiu a materiál, aby sa zachoval pôvodný 
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vzhľad priestranstva. Každý otvorený výkop musí byť riadne zabezpečený, označený počas 

dňa i v noci a označený názvom organizácie, ktorá práce vykonáva, s termínom začatia a 

ukončenia prác.  

5.6 Povinnosti majiteľov, správcov a nájomcov objektov. 
5.6.1. Majiteľ, správca objektu alebo bytové spoločenstvá sú povinné:  
a/ dodržiavať čistotu a hygienu v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo dvoroch, 

podchodoch, pasážach a pod.,  

b/ dodržiavať estetický vzhľad celého objektu, bezporuchový stav a vzhľad, vrátane okien, 

fasády, brán, odkvapových žľabov, striech, komínov, plotov, balkónov, prislúchajúcich 

priestranstiev, oplotených areálov, záhrad a pod.,  

c/ dodržiavať poriadok a čistotu pri zberných nádobách na odpad a na zberných miestach, 

mimo dňa vývozu, kedy za to zodpovedá firma poverená vývozom komunálneho odpadu  

d/ udržiavať čistotu a poriadok priestranstiev prislúchajúcich k objektu a zabezpečovať 

údržbu okolitej zelene a kosenie plôch prislúchajúcich k objektu po najbližší chodník 

prislúchajúci k budove vrátane tohto chodníka. V atypickej sídlištnej zástavbe ak k budove 

neprislúcha z niektorej strany chodník je zodpovednosť za trávnaté plochy vymedzená 

hranicou 10 metrov od budovy. V prípade nejasností tohto členenia rozhodne o určení 

prislúchajúcich plôch OcÚ.  

5.6.2. Pravidlá o dodržiavaní čistoty a hygieny v obytných domoch stanovuje domový 

poriadok. Vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní vykonávať opatrenia k 

zamedzeniu vzniku, príčin a rozširovaniu hmyzu alebo hlodavcov a podľa potreby vykonávať 

dezinfekciu a deratizáciu.  

5.6.3. Obchodné spoločnosti, užívatelia nebytových priestorov, sú zodpovední za riadne 

označenie prevádzky, vzhľad a čistotu výkladných skríň a prevádzkových priestorov, 

priľahlých priestorov, vrátane zimnej údržby.  

5.6.4. Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku, kiosku, kultúrneho zariadenia, prípadne 

podniku s vysokou návštevnosťou je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom 

okolí týchto zariadení ( podľa bodu 5.7.1.d) ). Ďalej je povinný zabezpečiť v bezprostrednej 

blízkosti, max 2 m od objektu dostatočné množstvo nádob na odpadky - odpadové koše (ich 

druh odsúhlasiť na OcÚ) a zaručiť ich včasné vyprázdňovanie na vlastné náklady. 

Udržiavanie čistoty je podmienkou pre udelenie súhlasu k užívaniu verejného priestranstva 

alebo k súhlasu s umiestnením prevádzky, prípadne k určeniu otváracích hodín.  

5.6.5. Odpadové koše umiestnené na verejných priestranstvách slúžia na uloženie drobného 

odpadu. Zakazuje sa do nich dávať komunálny odpad alebo odpad z prevádzok, kartónové a 

igelitové obaly, debničky, prepravky a pod.  

5.6.6. Zabezpečenie čistoty chodníkov, vrátane zimnej údržby má povinnosť vlastník, 

správca, spoločenstvo alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti nasledovne:  

a/ v uličnej zástavbe zodpovedá za čistotu celej šírky chodníka medzi vlastnou 

nehnuteľnosťou a cestou, pričom nie je rozhodujúce, či sa medzi chodníkom a vlastným 

objektom nachádza plocha zelene.  

b/ v atypickej a sídliskovej zástavbe zodpovedá vlastník, správca, spoločenstvo alebo užívateľ 

nehnuteľnosti za čistotu najbližšieho chodníka vedúceho okolo objektu. Zodpovedá aj za 

prístupový chodník spájajúci najbližší chodník a danú nehnuteľnosť. Ak sa povinnosť čistenia 

chodníka vzťahuje na viac povinných subjektov, každý z nich zabezpečuje čistenie úmerne.  

5.6.7. Pod čistením verejného priestranstva, za ktoré zodpovedá vlastník, správca,  

spoločenstvo alebo užívateľ nehnuteľnosti sa rozumie zametanie, odstraňovanie blata, iných 

odpadkov, buriny, odpratávanie snehu a sypanie hmotami, ktoré zdrsňujú námrazu a to v celej 

šírke chodníka. Pri čistení nesmie dochádzať k znečisťovaniu mreží kanalizačných vpustí a 

trativodov.  
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5.6.9. Pre zabezpečenie schodnosti chodníka v zimnom období musí byť sneh odprataný a 

chodník posypaný akonáhle napadol sneh alebo sa vytvorila námraza.  

Posypovú hmotu si na vlastné náklady zabezpečuje vlastník, správca alebo užívateľ 

nehnuteľnosti. Sneh sa ponecháva na okraji chodníka pri kraji cesty alebo sa zhŕňa do 

priekopy, pričom nesmú byť zatarasené prechody cez komunikácie, vjazdy do budov, plochy 

na nakladanie a vykladanie tovaru, prístupy k hydrantom, vpuste, vodovodné uzávery, 

trativody a nesmie byť poškodzovaná zeleň. Nakopený sneh nesmie brániť vo výhľade pri 

cestnej premávke.  

6. Zodpovednosť za porušenie VZN 
6.1. Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje ak nejde o trestný čin ako 

priestupok, podľa zákona číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení ďalších platných 

právnych predpisov.  

 6.2. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže  starosta uložit' pokutu do výšky 6638,- €   

v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN sa dopustí priestupku a može jej byť uložená 

pokuta v priestupkovom konaní do 33,00€ (určí obec 16,00 € - 33,00 €)  

Pokutu možno uložit' do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa obec  dozvedela o tom, kto sa porušenia 

dopustil, najneskôr však do l roka od vzniku konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.  

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (§ 15 zákona č.  
71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov).  

 6.3. Výnosy z pokút za priestupky uložených podľa tohto VZN sú príjmom rozpočtu obce 

Záriečie.  

7. Záverečné ustanovenia 
7.1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú: 

a/ orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií  

b/ poverení zamestnanci obce  - členovia jednotlivých komisií  

c./ zmeny a doplnky tohoto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo 

  

Týmto sa ruší VZN č.3/1993 o verejnom poriadku v obci Záriečie zo dňa 23.4.1993  

 

8. Dôvodová správa. 

 

Obec Záriečie stanovuje týmto VZN základné pravidlá dodržiavania poriadku a čistoty na 

území obce. Nariadenie je spracované a navrhnuté v zmysle platných právnych predpisov a 

právomocí pri výkone samosprávnej funkcie obce.  

 

 

 

 

 

V Záriečí 17.12.2015                                                                                     

 

                                                                                              Ing. Jozef Kollár    

                                                                                                 Starosta obce 

 

 


