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o udržiavaní čistoty, poriadku a o ochrane verejnej zelene
na území obce Svodín
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 písm. a) bod 2, § 6
ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva s účinnosťou od 1. júla 2020 toto všeobecne záväzné nariadenie obce:
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje práva a povinnosti
fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb pri dodržiavaní čistoty,
verejného poriadku a ochrany verejnej zelene na území obce.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Verejné priestranstvo je definované v § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Verejnoprospešné zariadenie je zariadenie a jeho funkčné časti slúžiace prechodne alebo
trvale verejnosti a umiestnené na verejnom priestranstve, sú to najmä: prvky architektúry
obce, pieskoviská a technické vybavenie detských ihrísk, lavičky, stojany na bicykle,
zábradlia, trhové stoly, stožiare dopravných a turistických značiek, informačné značky a
tabule, uličné koše na odpadky, zberné nádoby na odpad, mobilná zeleň, sochy,
pamätníky, hydranty, stĺpy verejného osvetlenia a rozhlasu, sklenené a iné výplne
zastávok autobusov, kanálové poklopy, poklopy a vpuste dažďovej vody, zariadenia
elektrických káblových rozvodov, silové energetické, telekomunikačné a zabezpečovacie
káble.
3. Verejnoprospešný objekt je objekt slúžiaci prechodne alebo trvale verejnosti, vrátane vo
vnútri alebo na jeho povrchu umiestnených verejnoprospešných zariadení najmä: sochy a
súsošia, prístrešky autobusovej dopravy, vodovodné, plynové objekty, objekty
transformátorových staníc.
4. Chodník je definovaný v § 2 ods. 2 psím. g) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Miestne komunikácie sú definované v § 7 ods. 1 a ich súčasti v § 8 ods. 3 vyhlášky
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
6. Zvláštne užívanie miestnej komunikácie je definované v § 8 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
7. Čistenie verejného priestranstva je najmä zametanie, zmývanie, polievanie, zbieranie
odpadu, odstraňovanie burín, blata.
8. Verejná zeleň je zeleň na pozemkoch vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní obce
(najmä stromy, krovitý porast, kvety). Ide najmä o parky, parčíky, aleje, zeleň pri
obytných súboroch, zeleň pri miestnych komunikáciách, trávniky. Plocha verejnej zelene
je verejnosti voľne prístupná, jej užívanie nie je obmedzené časom ani druhom
návštevníkov. Verejnou zeleňou nie je cestná zeleň. Trávnik je udržiavaná trávnatá
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plocha parkového typu so špecifickým spôsobom údržby, založenia a skladbou rastlín,
ktorú tvoria prevažne trávy a byliny. Živé prvky zelene tvoria stromy, kry a byliny a k
neživým prvkom zelene patria prvky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť živých prvkov
zelene ako pôdny substrát, mulčovací materiál, opory, držiaky, konštrukčné prvky (najmä
chodníky, schody, oporné múriky, oplotenia) a prvky drobnej architektúry (najmä
lavičky, koše na odpadky, zariadenia detských ihrísk, sochy).
§3
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá a verejnoprospešné zariadenia
spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a účelu v súlade s právnymi predpismi
upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by
mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, verejnoprospešného
zariadenia, verejnoprospešného objektu, k znečisteniu zložiek životného prostredia, t. j.
pôdy, vodných tokov, pozemných vôd, ovzdušia.
2. Na verejných priestranstvách sa zakazuje:
a) odhadzovať odpadky (najmä žuvačky, popol, smeti, obaly, papier, zvyšky jedál,
ohorky z cigariet, plechovky, sklo) mimo nádob na to určených, znečisťovať okolie
smetných nádob vyberaním odpadu,
b) vykonávať osobnú telesnú potrebu a hygienu, pľuvať,
c) spaľovať akýkoľvek odpad vrátane odpadu z poľnohospodárskej a záhradkárskej
činnosti, vypaľovať trávnatý porast,
d) umiestňovať plagáty, vývesky a oznamy, reklamy na iných miestach ako na to
určených,
e) umývať a čistiť motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov,
brzdových koncových svietidiel, evidenčných čísel vozidla a vysávania a čistenia
interiéru vozidla,
f) vyhadzovať odpad z okien, balkónov a lodžií, prášiť koberce,
g) ukladať veľkoobjemový odpad a elektroodpad z domácností do kontajnerov
určených na komunálny odpad, resp. ku stanovištiam kontajnerov,
h) konzumovať alkohol, používať prekurzory, omamné a psychotropné látky,
i) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu priestranstiev,
j) odvádzať z vlastných nehnuteľností a pozemkov povrchové vody (zrážková voda,
sneh, ľad) a podzemné vody na miestne komunikácie,
- s výnimkou odvádzania do odvodňovacích kanálov,
- s výnimkou, kde odvodňovacie kanály na ulici absentujú,
k) vypúšťať, resp. vylievať do uličných odvodňovacích kanálov splaškové vody,
fekálie, chemikálie, oleje, pohonné hmoty a inak znečistené tekutiny,
l) roznášať kolesami blato a iné nečistoty z iných pozemkov na miestne komunikácie,
m) akýmkoľvek spôsobom ohrozovať, znehodnocovať a poškodzovať zeleň,
verejnoprospešné objekty a zariadenia,
n) stanovať a zakladať oheň,
o) kŕmiť voľne pohybujúce sa zvieratá a vtáky,
p) uskladňovať materiály a predmety šíriace zápachy a znečisťujúce okolie nadmernou
prašnosťou,
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q) rušiť nočný kľud1) v referenčnom časovom intervale pre noc od 22.00 h. do 6.00 h.2)
prekročením prípustnej hodnoty 45 dB3),
r) odstavovať staré vozidlá a autovraky,
s) vzbudzovať verejné pohoršenie, propagovať sexuálne symboly a pornografiu,
t) používať pyrotechnický materiál mimo obdobia, príp. podujatia, povoleného
v zmysle § 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Svodín č. 3/2017 o obmedzení
používania pyrotechnických výrobkov na území obce Svodín.
§4
1. Vlastník, správca, nájomca a iný užívateľ nehnuteľnosti hraničiacej s verejným
priestranstvom je povinný:
a) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce
neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho
využívaní, neohrozovali bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad a
životné prostredie obce,
b) starať sa o svoj pozemok takým spôsobom, aby zabránili šíreniu inváznych druhov
rastlín a dodržiavať ostatné povinnosti pri údržbe zelene,
c) udržiavať nehnuteľnosti a pozemky v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu
hlodavcov, hmyzu resp. iných nežiaducich živočíchov a v prípade potreby vykonať
deratizáciu (dezinsekciu, dezinfekciu),
d) steny a priečelia nehnuteľností udržiavať v čistote, bez nevhodných nápisov, kresieb
a hesiel tak, aby svojim stavom nenarúšali estetický vzhľad obce,
e) zo striech odstraňovať nahromadený sneh a ľad,
f) sypké materiály ohradiť alebo ináč chrániť, aby nemohli byť roznášané vetrom alebo
inými poveternostnými vplyvmi po okolí,
g) nakladať a vykladať tovar a iný materiál na verejnom priestranstve iba vtedy, ak sa
nedá uskutočniť mimo verejného priestranstva. Vyložený tovar a iný materiál musí
byť odstránený z verejného priestranstva v čo najkratšej dobe.
2. Organizátor zhromaždenia je povinný zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty na
verejnom priestranstve, po skončení podujatia bezodkladne zabezpečiť vyčistenie
verejného priestranstva a odvoz odpadu.

__________
1)

§ 127 ods. 1) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znp., § 27 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp., § 47 ods. l písm. b) zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znp.,
2)
§ 2 písm. zh) vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znp.
ďalej len „vyhláška“,
3)
Bod II. Tabuľky č. 1 v bode 1.6 Prílohy k vyhláške,
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§5
Čistenie verejných priestranstiev
1. Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti
chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií4).
2. Chodníky vlastník, správca, nájomca a iný užívateľ očistí po celej šírke, pokiaľ ich
oddelenie od vozovky alebo komunikácie je zreteľne výškovo alebo vodorovne označené.
V miestach, kde chodník nie je vybudovaný, treba čistiť pruh o šírke 1,5 m priliehajúci k
nehnuteľnosti.
3. V zimnom období je vlastník, správca, nájomca a iný užívateľ povinný odstraňovať z
chodníkov sneh a námrazu podľa potreby, aj viackrát za deň. Sneh a námraza sa zhŕňa do
kôp na okraj vozovky alebo chodníkov. Na okraji vozovky je potrebné uvoľniť a očistiť
vpusty kanalizácie, aby v prípade odmäku bol zabezpečený odtok vody. Pri tvorbe
poľadovice je nutné použiť vhodný posypový materiál.
4. Zakazuje sa vlastníkovi, správcovi, nájomcovi a inému užívateľovi zhrňovať sneh na
vozovku a na miesta, ktoré musia ostať voľné – najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste
priechodov pre chodcov, zástavky verejnej dopravy, vjazdy do domov, stanovištia
kontajnerov na odpad.
5. Odvoz snehu zhrnutého do kôp zabezpečuje príspevková organizácia obce.
6. Zimná údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií sa riadi plánom zimnej
údržby miestnych komunikácií Obce Svodín na dané obdobie a vykonáva ju príspevková
organizácia obce.
7. Letná údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií pre dané obdobie je
vykonávaná príspevkovou organizáciou obce.
§6
Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží
1. Každý je povinný správať sa tak, aby svojim konaním nespôsoboval znečistenie vodných
tokov a nádrží, nepoškodzoval ich zariadenia a neohrozoval a nepoškodzoval život
živočíchov a rastlín v nich žijúcich.
2. Zakazuje sa:
a) do korýt vodných tokov a nádrží vhadzovať akýkoľvek odpad alebo ho ukladať na
miesta, z ktorých by mohol byť splavený do tokov, nádrží alebo spôsobiť ich
znečistenie,
b) vlievať alebo vypúšťať zdravotne a hygienicky, alebo bezpečnostne nevyhovujúce
látky a tekutiny, a to najmä: ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá,
tuhé a tekuté kaly, posypové soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť akosť
alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život vo vodnom toku,
c) vo vodných tokoch, nádržiach a na ich brehoch vykonávať údržbu alebo umývať
motorové vozidlá, motocykle, bicykle a iné mechanizmy,
d) prehradzovať korytá vodných tokov bez súhlasu ich správcu, upravovať alebo inak
zasahovať do brehov vodných tokov.
__________
4)

§ 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
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3. Vlastník, správca, nájomca a iný užívateľ nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové
vody, je povinný v prípade vybudovanej verejnej kanalizácie pripojiť nehnuteľnosť na
verejnú kanalizáciu alebo sústreďovať odpadové vody do vodotesných žúmp, prípadne
vody čistiť v malej čistiarni odpadových vôd. Vlastníci žúmp, resp. ich užívatelia, sú
povinní ich udržiavať v prevádzkyschopnom stave a na vlastné náklady zabezpečovať ich
pravidelné vyprázdňovanie.
§7
Starostlivosť o verejnú zeleň
1. Starostlivosť o verejnú zeleň je nepretržitý proces, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšeniu
ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene v urbanizovanom prostredí.
2. Starostlivosť o verejnú zeleň zahŕňa evidenciu, tvorbu, údržbu a ochranu zelene.
§8
Údržba verejnej zelene
1. Údržba verejnej zelene je cieľavedomá činnosť zameraná na udržiavanie zelene vo
vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí.
2. Plánovaná a pravidelná údržba verejnej zelene musí vytvárať podmienky pre optimálny
rast a vývoj zelene. Údržba zelene prebieha nepretržite a riadi sa ekologickými,
urbanistickými, estetickými a bezpečnostnými zásadami.
3. Vlastník, nájomca, správca a iný užívateľ nehnuteľnosti na ktorej sa nachádza verejná
zeleň je povinný zabezpečovať celoročnú údržbu verejnej zelene, jej ošetrovanie a
obnovu na vlastné náklady.
4. Údržba verejnej zelene je najmä:
a) udržiavanie čistoty na plochách verejnej zelene, vyprázdňovanie a údržba
odpadových košov v zeleni,
b) kosenie plôch verejnej zelene a ich vyhrabávanie,
c) odburiňovanie, hnojenie a polievanie verejnej zelene,
d) ochrana proti škodcom, parazitom a chorobám,
e) strihanie krovitých porastov a živých plotov, opilovanie stromov,
f) odstraňovanie chorých, suchých, prestárlych a nevhodných drevín,
g) údržba neživých prvkov verejnej zelene zabezpečovaním nutnej opravy, obnovy
náterov, prípadne výmenou celého poškodeného zariadenia,
h) obnova existujúcej verejnej zelene výsadbou novej zelene podľa potreby.
§9
Ochrana verejnej zelene
1. Ochrana verejnej zelene je činnosť zameraná na udržanie všetkých jej funkcií v
urbanizovanom prostredí, v zmysle rešpektovania princípu trvalej udržateľnosti. Cieľom
ochrany verejnej zelene je predchádzanie vplyvom a zásahom, ktoré ohrozujú,
poškodzujú alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja verejnej zelene, najmä zamedziť
mechanickému, chemickému a inému poškodzovaniu verejnej zelene a neopodstatnenej
likvidácii verejnej zelene.
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2. Pri užívaní verejnej zelene je povinnosťou osôb zachovať poriadok a čistotu a vyvarovať
sa všetkého, čo by viedlo k jej poškodeniu.
3. Zakazuje sa:
a) kradnutie, ničenie, trhanie, lámanie, orezávanie, vyrubovanie alebo iné
poškodzovanie stromov, krovitých porastov, bylín a kvetov vo všetkých vývojových
štádiách,
b) porušovanie pôdneho krytu, vykonávanie terénnych úprav a úprav verejnej zelene
bez povolenia vlastníka, resp. správcu pozemku,
c) poškodzovanie a neoprávnené premiestňovanie neživých prvkov verejnej zelene,
d) znečisťovať plochy verejnej zelene odpadkami, ohorkami z cigariet a iným odpadom,
e) svojvoľné vysádzanie drevín, zakladať úžitkové záhradky a umiestňovanie neživých
prvkov zelene na plochy verejnej zelene bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka
pozemku,
f) pripevňovanie a umiestňovanie akýchkoľvek predmetov alebo zariadení na dreviny,
okrem predmetov, na ktorých na pripevnenie dal predchádzajúci súhlas vlastník
pozemku, resp. správca (najmä vianočná výzdoba),
g) sánkovanie a lyžovanie na miestach s výsadbou mladých stromov a krovitých
porastov,
h) pohyb a parkovanie vozidiel na plochách verejnej zelene,
i) pohyb dopravných prostriedkov a iných ťažkých mechanizmov v koreňovej zóne
stromov. V odôvodnených prípadoch po súhlase vlastníka pozemku pri vykonávaní
činnosti v okolí stromov je potrebné zabezpečiť ochranu koreňovej zóny stromov
pred mechanickým a iným poškodením jej vyhradením a oplotením. V prípade
nutnosti pojazdu mechanizmov v koreňovej zóne stromov je nutné použiť ochranné
prvky (najmä betónové, plastové, drevené panely), aby došlo k rozloženiu váhy
mechanizmov rovnomerne. Kmene stromov je nutné opatriť debnením proti
mechanickému poškodeniu,
j) vykonávanie akýchkoľvek iných zásahov alebo činností, ktoré nepriaznivo
ovplyvňujú zdravotný stav a celkový vzhľad drevín.
4. Vlastník, správca, nájomca a iný užívateľ pozemku je povinný na drevinách (najmä
stromy, kríky, živý plot), ktoré sa nachádzajú na jeho pozemku a zasahujú na verejné
priestranstvo (najmä chodníky, miestne komunikácie, parkovisko), vykonať opatrenia
tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.
5. Práce spojené s kosením trávnatých porastov a ostatných činností s údržbou verejnej
zelene vykonáva príspevková organizácia obce.
§ 10
Sankcie
1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:
a) poverení zamestnanci obce,
b) Obecná polícia vo Svodíne.
2. Pri porušení tohto nariadenia možno uložiť pokutu Obecnou políciou vo Svodíne alebo
Obcou Svodín podľa § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
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3. Pri porušení tohto nariadenia sa uloží pokuta Obcou Svodín podľa § 27b ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov právnickej osobe alebo
fyzickej osobe – podnikateľovi.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
dňa 1.6.2020.
2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia pred predložením na rokovanie obecného
zastupiteľstva bol zverejnený v súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 12
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín č. 21/1999 o vytváraní zdravého životného
prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Svodín.
§ 13
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2020.

Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce

