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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BEŽOVCE
O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCI
A OCHRANY VEREJNEJ ZELENE
A PRAVIDLÁCH VEREJNÉHO PORIADKU V OBCI

Obec BEŽOVCE
VZN O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCI A OCHRANY
VEREJNEJ ZELENE A PRAVIDLÁCH VEREJNÉHO PORIADKU

Obec Bežovce, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) body 2. a 5, zákona SNR
č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“), v súlade s ustanovením §48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len
„zákon o priestupkoch“) aj v súlade s ustanoveniami §69 odsek 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), §53 odsek 2 zákona č. 58/2014 Z.z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o výbušninách“), §2 odseky 4, 5, 6 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb (ďalej len
„zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov“), §4 odsek 5, §5 odsek 1, §6 odsek 3
zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej aj „zákon
o držaní psov“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo _3_/2018
O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCI
A OCHRANY VEREJNEJ ZELENE
A PRAVIDLÁCH VEREJNÉHO PORIADKU V OBCI

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj „nariadenie“) je
a) stanoviť pravidlá a zásady pre udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene a
dodržiavanie verejného poriadku na území obce Bežovce,
b) určiť práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty a ochrany verejnej zelene a dodržiavaní
verejného poriadku na území obce Bežovce (ďalej aj „obec“).

§2
Vymedzenie pojmov
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
Verejný poriadok
je súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch, porušovanie ktorých je priestupkom podľa osobitného zákona.1 Je to aj súhrn

1

§47 zákona o priestupkoch
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všeobecne uznávaných pravidiel správania sa, ktorých dodržiavanie je podmienkou pokojného
občianskeho spolunažívania a vytvárania usporiadaného a bezpečného života obyvateľov obce.
Verejné priestranstvo
je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez
ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2
Zariadenia verejného priestranstva
sú predmety a mobiliár, ktoré sú trvalo alebo dočasne umiestnené na verejnom priestranstve.
Zariadenia verejného priestranstva sú najmä lavičky, detské preliezačky, hojdačky, pieskoviská,
fontány, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia, ochranné
prístrešky na zastávkach verejnej dopravy, dopravné značky, orientačné a informačné tabule,
reklamné zariadenia, sochy, pamiatkové objekty, pamätníky a podobne.
Územie obce
je katastrálne územie obce Bežovce: zastavané územie3 i mimo zastavaného územia.
Alkoholické nápoje
sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového
percenta alkoholu.4
Životné prostredie
je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je
predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda,
organizmy.5
Verejná zeleň
je časť životného prostredia tvorená súborom živých prvkov (stromy, kríky, tráva, kvety)
a neživých prvkov (pôda, voda, prírodné útvary – kamene, svahy), ktoré vznikli na určitej ploche
prirodzeným spôsobom alebo boli vytvorené ľudskou činnosťou. Je súčasťou verejného
priestranstva.

ČLÁNOK II.
PRAVIDLÁ UDRŽIAVANIA ČISTOTY V OBCI, OCHRANY VEREJNEJ ZELENE
A DODRŽIAVANIA VEREJNÉHO PORIADKU
§3
Udržiavanie čistoty verejného priestranstva obce
V súlade so všeobecnými princípmi estetického vzhľadu obce a zásadami tvorby
a udržiavania čistoty verejného priestranstva obce je na verejnom priestranstve obce
zakázané najmä:
a) odhadzovať akékoľvek odpadky, papiere či cigaretové nedopalky mimo odpadových
nádob,
b) znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob,

§2b odsek 1 zákona o obecnom zriadení
§139a odsek 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
4
§1 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
5
§2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
2
3
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c) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním,
odhadzovaním žuvačiek, prilepovaním žuvačiek,
d) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať
priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami s výnimkou
čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel, ktoré je
nevyhnutné na ich bezpečnú prevádzku,
e) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo
premiestňovať zariadenia verejného priestranstva,
f) skladovať na verejných priestranstvách, bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce
stavebné a iné materiály, obaly, kontajnery a podobné prekážky a predmety,
g) umiestňovať na verejnom priestranstve bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce
reklamné stojany, pútače a iné nosiče reklamy a komerčných informácií,
h) maľovať, sprejovať, či olepovať plochy a zariadenia verejného priestranstva,
poškodzovať verejné osvetlenie, tabule s názvom obce, obecný rozhlas a kamerový
systém.

§4
Ochrana verejnej zelene a drevín

6

(1)

V súlade so všeobecnými princípmi ochrany životného prostredia a v záujme dodržiavania
územného plánu obce, územného systému ekologickej stability a dodržiavania
urbanistických a estetických zásad je na plochách verejnej zelene obce zakázané najmä:
a) mechanicky a chemicky poškodzovať zeleň a trhať kvety a byliny,
b) poškodzovať trávnaté plochy zelene, alebo spevnené časti,
c) robiť terénne úpravy a iné úpravy zelene bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,
d) kosiť trávnaté plochy zelene bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,
e) vysádzať kvety, byliny a trávu bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,
f) znečisťovať plochy verejnej zelene odpadkami, zvratkami, či vykonávaním telesnej
potreby,
g) jazdiť motorovými aj nemotorovými dopravnými prostriedkami, vrátane kolobežiek,
kolieskových korčulí a podobne,
h) parkovať, opravovať, alebo inak rozoberať motorové vozidlá,
i) umiestňovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce zariadenia, odpadové nádoby
a podobné objekty, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu zelene,
j) poškodzovať zariadenia verejného priestranstva, multifunkčné ihrisko detské ihriská
umiestnené na plochách verejnej zelene,

(2)

V súlade s ustanoveniami osobitného predpisu6 je na plochách verejnej zelene obce
zakázané najmä:
a) mechanicky a chemicky poškodzovať dreviny,
b) lámať a neodborne orezávať vetvy drevín,
c) presádzať dreviny vrátane porušovania pôdneho krytu,
d) vysádzať dreviny bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,

§69 odsek 2 zákona o ochrane prírody

4

Obec BEŽOVCE
VZN O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCI A OCHRANY
VEREJNEJ ZELENE A PRAVIDLÁCH VEREJNÉHO PORIADKU

e) zbierať plody drevín,
f) vyliezať na dreviny,
g) vyvesovať a upevňovať na dreviny predmety bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo
obce,
h) narúšať koreňovú sústavu drevín aj ich nadzemných častí,
i) umiestňovať zariadenia, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu drevín,
j) môžete upresniť aj viac....
Kompetencia obce: obec môže upraviť podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene
(3)

Vlastník, užívateľ, alebo správca pozemku, na ktorom sa nachádza verejná zeleň je povinný
najmä:
a) udržiavať verejnú zeleň v dobrom zdravotnom aj estetickom stave a starať sa, aby
nezasahovala mimo pozemku,
b) trávnaté plochy pravidelne kosiť a kríky strihať,
c) udržiavať verejnú zeleň pred burinami a inváznymi rastlinami,
d) odstrániť drevnú hmotu v prípade vyhynutia dreviny,
e) odstrániť biologický odpad po kosení a podobnom ošetrení verejnej zelene,
f) môžete upresniť aj viac....

§5
Vodenie a pohyb psov v obci
(1)

Voľný pohyb psov je zakázaný7 na verejnom priestranstve obce, najmä na chodníkoch,
detských neohradených ihriskách, na trhovisku, na plochách verejnej zelene.

(2)

Držiteľ, alebo ten, kto psa vedie je povinný psa na verejnom priestranstve obce vodiť len
na vôdzke a tak, aby pes neohrozoval ostatných obyvateľov a návštevníkov obce.8

(3)

Držiteľ, alebo ten, kto psa vedie na verejnom priestranstve obce je povinný bezprostredne
po znečistení odstrániť výkaly po psovi.9

(4)

Vstup so psom je v obci zakázaný najmä:10 môžu byť aj ďalšie priestory
a) do budovy obecného úradu,
b) do budovy kultúrneho domu,
c) do budovy Materskej školy a Základnej školy ako aj do areálov Materskej a Základnej
školy,
d) do priestorov pošty,
e) do budovy zdravotného strediska,
f) do priestorov prevádzky obchodu a služieb,
g) do priestorov multifunkčného a futbalového ihriska,

§5 odsek 1 písmeno a) zákona o držaní psov
§4 odsek 5 zákona o držaní psov
9
§6 odsek 3 zákona o držaní psov
10
§5 odsek 1 písmeno b) zákona o držaní psov
7
8
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h) do areálu cintorína a do priestorov Domu smútku,
i) do priestorov, kde je organizované kultúrne, športové a obdobné podujatie
s koncentráciou viacerých účastníkov.
Kompetencia obce: Obec môže vymedziť miesta, kde je a) voľný pohyb psa zakázaný, b)
vstup so psom zakázaný. Obec ustanoví podrobnosti o vodení psa, o znečisťovaní verejných
priestranstiev.
§6
Používanie pyrotechnických výrobkov na verejnom priestranstve obce
(1)

Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F311 je v súlade s osobitným predpisom12
na verejnom priestranstve obce povolené len v čase každoročne 31.12. od 20.00 hod. do
24.00 hod. a 1.1. od 0.00 hod. do 5.00 hod.

(2)

Používať pyrotechnické výrobky kategórie P1, T113 je v súlade s osobitným predpisom14
na verejnom priestranstve obce povolené:
a) každoročne 31.12. od 20.00 hod. do 24.00 hod. a 1.1. od 0.00 hod. do 5.00 hod.
b) v čase konania zábavných, športových a obdobných podujatí15 organizovaných obcou,
alebo s podporou obce.
Kompetencia obce: obec môže obmedziť, alebo zakázať používanie pyrotechnických
výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce, alebo v jej častiach – od 1. 9. novela
všetko ešte sprísňuje; toto je v súlade s novelou

§7
Požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve obce
(1)

Požívanie alkoholických nápojov je v súlade s osobitným predpisom16 zakázané:
a) na verejnom priestranstve obce,
b) v predajniach potravín na území obce.

(2)

Zákaz požívania alkoholických nápojov sa nevzťahuje na letné terasy a letné záhrady,
ktorých prevádzka je regulovaná so súhlasom obce.

(3)

Zákaz používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve sa ďalej nevzťahuje:
a) na dni a čas, kedy sú v obci a so súhlasom obce organizované verejné kultúrnospoločenské podujatia,17 jarmoky, trhy, dožinkové slávnosti.
b) na čas každoročných silvestrovských osláv 31. 12. od 20.00 hod. do 1. 1. do 05.00 hod.

nariadenie vlády SR 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
§53 odsek 2 zákona o výbušninách
13
nariadenie vlády SR 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
14
§53 odsek 2 zákona o výbušninách
15
§1 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, §2 písmeno a) zákona č. 1/2014 Z.z. o
organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16
§2 odseky 4, 5, 6 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
17
§1 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
11
12
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c) na kultúrne a športové podujatia, hasičské súťaže, výstavy háhradkárov a výstavy
drobných zvierat.
môže byť aj ďalšia výnimka....napríklad športové, kultúrne podujatie
Kompetencia obce: Obec môže obmedziť alebo zakázať v určitých dňoch, alebo hodinách
predaj, podávanie, alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného
stravovania, v predajniach potravín, na verejných priestranstvách – ale môžu z toho určiť
aj výnimky

ČLÁNOK III.
KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA
A SANKCIE ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ NARIADENIA
§8
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva:
a) starosta obce,
b) zamestnanec obce poverený starostom obce,
c) poslanci Obecného zastupiteľstva obce.

§9
Priestupky
(1)

Za porušenie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia18 môže obec uložiť pokutu
v blokovom konaní až do výšky 33 €.19

(2)

Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.20

ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§10
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce v súlade s ustanovením §6 odsek 3 zákona o obecnom zriadení
od
_________________ do ________________

Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte_________________

§11
§86 písmeno b) zákona o priestupkoch
§13 odsek 1 zákona o priestupkoch
20
§13 odsek 4 zákona o priestupkoch, §77 odsek 5 vodného zákona
18
19
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Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce
na svojom zasadnutí dňa ________2018.

§12
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli a webovom
sídle obce dňa ________________________

§13
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bežovce č. ____________________________

§14
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2018 (alebo 15-tym dňom
zverejnenia).

MVDr. Luděk Hamšík
starosta obce
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