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 Obecné zastupiteľstvo obce Sirník na základe ust. § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. g) 

a s ust. § 4 ods.5 písm. a) bod 2 v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a  p re 

územie obce toto  

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

 
č. xx/2019 

  

o pravidlách na udržiavanie čistoty  a  ochranu verejnej  

zelene v  obci  Sirník  

 

ČASŤ PRVÁ 

Všeobecné ustanovenia 

 

§ 1 

Pôsobnosť nariadenia a vymedzenie pojmov  

 

(1) Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na území obce 

pri udržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene. 

 

(2) Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto nariadenia považuje ulica, námestie, park, trhovisko a 

iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na 

všeobecné užívanie. 

 

(3) Verejnou zeleňou sú na účely tohto nariadenia dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na 

verejných priestranstvách 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. 

 

(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. 

 

ČASŤ DRUHÁ 

Pravidlá udržiavania čistoty v obci 

§ 2 



 

(1) V záujme zabezpečenia čistoty, verejného poriadku a zdravého životného prostredia sa na území  

 obce Sirník zakazuje: 

 

a) znečisťovať verejné priestranstvá, 

b) znečisťovať verejné priestranstvo na obecnom cintoríne a jeho okolia 

c) umývať, čistiť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou nutného 

očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a poznávacích značiek;  

d) odstavovať vraky vozidiel na parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách; 

e) v dôsledku vyberania a preberania obsahu zberných odpadových nádob znečisťovať ich okolie; 

f) skladovať akýkoľvek materiál (napr. palivo, výrobky, obaly) a odpad akéhokoľvek druhu na 

verejnom priestranstve alebo miestnych komunikáciách bez povolenia na používanie verejného 

priestranstva; 

g) osadzovať reklamy, plagáty, oznámenia, pútače a iné nosiče informácií na iných miestach, než 

vyhradených obcou; 

h) znehodnocovať budovy striekaním obrazcov a znakov sprayovými farbami (tzv. grafity); 

i) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich,  

j) odhodiť alebo uložiť odpad vrátane obalov, žuvačiek, cigaretových ohorkov a zvyškov jedál mimo 

kontajnera alebo ho ponechať na inom mieste ako na mieste určenom na jeho uloženie,  

k) vypúšťať a vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové vody, fekálie, chemikálie, oleje, 

pohonné látky a inak znečistené tekutiny, 

l) akokoľvek poškodzovať, znečisťovať a ničiť verejné objekty a zariadenia verejného priestranstva, 

zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať zariadenia verejného priestranstva, 

m) písať a kresliť po nehnuteľnostiach, iných objektoch a zariadeniach,  

n) vypaľovať trávny porast, spaľovať trávu, konáre stromov, kríkov a lístie, spaľovať akýkoľvek iný 

biologický odpad a zakladať oheň v kontajneroch,  

o) z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny, pľuvať alebo 

iným podobným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo a obťažovať spoluobčanov zápachom, 

pachom a hlukom,  

p) poškodzovať prvky drobnej architektúry (lavičky, jazierka, fontány, hojdačky, preliezačky, 

pieskoviská, šmýkačky a pod.),  

q) kúpať sa vo fontáne a vo vodných tokoch,  

r) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,  

s) jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru, alebo svojim nákladom alebo technickým  

stavom (napr. vytekajúci olej) znečisťujú vozovku, 

t) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel, 

u) Na území obce sa v čase od 22.00 h do 6.00 h zakazuje rušiť nočný pokoj hlasným alebo hlasovým  

prejavom, t. j. rušivým, obťažujúcim, nežiadúcim alebo neprimeraným hlasným zvukom technických 

zariadení alebo hlasovým zvukom osôb nad mieru primeranú pomerom v danom čase a mieste; toto 

obmedzenie sa nevzťahuje na : 

 a) posledný a prvý deň roka,  

 b) zhromaždenia a kultúrne, spoločenské alebo športové podujatia usporiadané obcou,  

 c) plánované činnosti, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to najmä úpravy, čistenie, umývanie a zimnú  

 údržbu komunikácií, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod. 

 

(2) 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. 

 

ČASŤ TRETIA 

Správa a údržba verejnej zelene 

 

§ 3 

Správa a údržba verejnej zelene  

 

(1) Obec, správca verejnej zelene je povinný vykonávať pravidelnú údržbu zelene jej ošetrovaním, 

orezávaním, kosením, výrubom, a taktiež náhradnou výsadbou za povolený výrub. 

 

(2) Pri zabezpečovaní výrubu drevín rastúcich na území obce sa postupuje v súlade s osobitnou 

právnou úpravou. 

  

§ 4 

Ochrana drevín , ktoré sú súčasťou verejnej zelene 

 

(1) Zakazuje sa poškodzovanie stromov a kríkov ich svojvoľným olamovaním, orezávaním alebo 

výrubom. 

 

(2) Za škodu na verejnej zeleni zodpovedá ten, kto ju spôsobil.  

 

(3) Fyzické a právnické osoby zodpovedné za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sú povinné spôsobenú škodu bezodkladne odstrániť na svoje náklady. 

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§ 5 

 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Sirník dňa ......... a 

nadobúda účinnosť dňom ........ 

 

(2) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Sirník. 

 

 

V Sirníku dňa ................................ 

  

 ______________________ 

         Viktor Kalán 

starosta obce  
  


