Všeobecne záväzné nariadenie
obce Podhorie
č. 2/2017

O dodržiavaní čistoty a poriadku v obci Podhorie

Obec Podhorie, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 6 ods. 3 písm g), h), § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Podhorie
č. 2 / 2017
O dodržiavaní čistoty a poriadku v obci Podhorie
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Článok 1
Úvodné ustanovenie
Základné pojmy
Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) upravuje povinnosti vlastníkov,
správcov, užívateľov ( ďalej len „užívateľov“) pozemkov, verejných priestranstiev,
nehnuteľností a iných objektov, ako aj obyvateľov a návštevníkov obce Podhorie, s cieľom
zabrániť narušovaniu vzhľadu a prostredia obce a znečisťovaniu verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sa rozumejú ulica, námestie, cesta, chodník,
parkovisko, most, priechod, schody, verejná zeleň, ihriská, priestory amfiteátra.
Nehnuteľnosťami na účely tohto VZN sú
stavby a pozemky nachádzajúce sa
v katastrálnom území obce Podhorie.
Inými objektmi na účely tohto VZN sú najmä stĺpy verejného osvetlenia a verejného
rozhlasu, elektrického vedenia, nádoby a koše na odpadky, autobusové zastávky, záhradné
lavice, informačné tabule, reklamné zariadenia a pod.
Čistenie je činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch odstraňujú nežiadúce nečistoty
zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej dopravy, hygieny a estetiky
(odstraňovanie závad v schodnosti, zametanie, zmývanie, kropenie, kosenie a pod.).
Nočný kľud - rozumie sa také správanie občanov a fyzických a právnických osôb na území
obce , aby nadmerným hlukom nerušili iných občanov obce. Za rušenie nočného kľudu sa
považuje hlasné vyspevovanie, vykrikovanie, hlasné zhováranie alebo vytváranie iných
zvukových efektov a zvukov akými sú neopodstatnené používanie klaksónov, hlučná jazda
na motorke, v domácnostiach púšťanie rozhlasových a televíznych prijímačov nad izbovú
počuteľnosť. Taktiež za rušenie nočného kľudu sa považuje v pohostinstvách a iných
zariadení šírenie zvuku, hudby a hluku mimo prevádzky v prípade, ak sa jedná o prekročenie
limitu stanoveného vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.547/2009
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. Nočný
kľud sa na území obce Podhorie na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia
ustanovuje na hodiny od 22.00 do 06.00 hod.

Článok 2
Zodpovednosť za čistotu a poriadok
1. Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev je povinnosťou všetkých subjektov a to tak
fyzických, ako aj právnických osôb žijúcich a pôsobiacich na území obce, návštevníkov
a všetkých občanov zdržiavajúcich sa v územnom obvode obce Podhorie.
2. Všetky subjekty, t.j. fyzické osoby, právnické osoby, právnické osoby žijúce a pôsobiace na
území obce, návštevníci a všetci občania zdržiavajúci sa na územnom obvode obce Podhorie
sú povinné najmä zachovávať čistotu verejných priestranstiev a celej obce, dbať o to, aby

obec nebola znečisťovaná, aby neboli poškodzované veci patriace obci, pôsobiť na všetkých
spoluobčanov a návštevníkov obce v záujme udržiavania čistoty a poriadku a byť v tomto
smere nápomocní obecnému úradu pri realizácií úkonov týkajúcich sa čistoty a poriadku
obce.
3. Vlastníci objektov slúžiacich na poskytovanie služieb obchodu, vlastníci nehnuteľností ako aj
majitelia stánkov sú povinní vykonávať opatrenia smerujúce k dokonalej údržbe a čistote
vlastných objektov tak, aby nenarušovali vzhľad a čistotu obce, dbať na čistotu objektov
a príslušného priestranstva najbližšieho okolia.
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Článok 3
Dodržiavanie čistoty a poriadku na pozemkoch a iných nehnuteľnostiach
Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti, hraničiace s verejným priestranstvom, musia
byť upravené a udržiavané tak, aby nečistota /blato, smeti, prach/ neboli na verejné
priestranstvo znášané /vetrom, vozidlom/, prípadne splavované /dažďom, polievaním/.
Konáre prerastajúce cez ploty (príp. živé ploty) musia byť upravené na hranicu vlastného
pozemku tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.
Užívatelia pozemkov a nehnuteľností sú zodpovední za také ich užívanie, aby na nich
nedochádzalo k zriaďovaniu nelegálnych skládok odpadov, alebo k inému ich znečisťovaniu.
Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom /opadávajúca
omietka, deravé odpadové žľaby a rímsy, nápisy na miestach, ktoré nie sú na to určené a
pod./ nenarušili vzhľad a prostredie a neohrozovali bezpečnosť občanov.
Obyvatelia sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok aj vo svojom bezprostrednom okolí
a to najmenej 5 m od svojho vlastného pozemku, dvora ( ulica, chodník ) – t. z. zabezpečujú
kosenie priestranstiev, zametanie chodníka, v zimnom období odhadzovanie snehu .
Prevádzkovatelia obchodov, pohostinstiev sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok vo
svojom bezprostrednom okolí, najmenej 10 m okolo objektu, prípadne pozemku, vrátane
prístupového chodníka.
Užívatelia zberných nádob na odpad sú povinní zaobchádzať s nimi šetrne a chrániť ich pred
poškodením a stratou. Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje, ak sú nádoby v deň
pravidelného alebo inak vyhláseného zberu ponechané na voľne dostupnom mieste.
Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. V prípade
poškodenia nádoby sú povinní bezodkladne urobiť opravu resp. vymeniť nádobu.
Organizácia poverená zberom odpadu je povinná okamžite odstrániť znečistenie verejného
priestranstva, stanoviska okolia zberných nádob alebo iného priestranstva, ktoré vzniklo v
dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob alebo vriec.
Článok 4
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách

1. Právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných
priestranstvách. Nesmú najmä :
a) odkladať a odhadzovať rôzne predmety /papier, obaly, plechovky, ohorky od cigariet a iné
nepotrebné veci/ na miesta, ktoré na to nie sú určené,
b) vysypávať a rozsypávať smeti, zvyšky a odpadky z jedál a ovocia a prepravovaný
materiál,
c) konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách,
d) skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia, alebo nad rámec povolenia,
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roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty na iných miestach ako na to určených,
manipulovať voľne s látkami zapáchajúcimi a škodlivými plynmi,
umývať a čistiť motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov,
koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek vozidiel,
nechať voľne pobehovať psy alebo iné zvieratá, alebo nimi nechať znečisťovať tieto
verejné priestranstvá ,
vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie a voľne spaľovať akýkoľvek odpad,
odstavovať autovraky,
rušiť nočný kľud
vysádzať zeleň na území obce Podhorie v ochrannom pásme vymedzenom osobitnými
predpismi 1 a to najmä na miestach pod vedením elektrického napätia pod vedením
elektrického vedenia, verejného osvetlenia a rozhlasu, telefónnymi a internetovými
káblami
svojvoľne vysádzať zeleň a porasty na verejných priestranstvách bez predchádzajúceho
súhlasu obce

2. Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu /uhlie, drevo, stavebný materiál/ na
verejnom priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo verejného
priestranstva /vo dvore, objekte a pod./. Pritom treba dbať na čistotu vozovky a chodníkov,
bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť v najbližšom okolí. Prípadné znečistenie musí
byť ihneď odstránené.
3. Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru prípadne stavebného materiálu na
verejnom priestranstve, musí sa vykonávať tak, aby toto neohrozovalo, prípadne
neobmedzovalo schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníka, bezpečnosť, zdravie a
majetok občanov a aby spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia /vietor, dážď/
neznečisťovalo svoje okolie. Sypké materiály sa nesmú voľne skladovať, ale sa musia
umiestniť vhodným spôsobom tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia, /napr.
odplavením, odviatím vetrom/.
4. Materiál na vykonávanie stavebných a pozemných prác môže byť uložený na vozovke alebo
chodníku, alebo na určenom mieste za podmienok určených stavebným povolením,
povolením na rozkopávku alebo povolením na použitie verejného priestranstva.
5. Stavebné priestory vrátane priestorov výkopových musia byť udržiavané tak, aby
nedochádzalo k znečisteniu okolia. Zvyšky stavebného a iného prebytočného materiálu musí
právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca stavebné práce pravidelne odvážať a celý
priestor stavby udržiavať v čistote.
6. Organizátori kultúrnych, športových a iných podujatí konajúcich sa na verejnom
priestranstve sú povinní zabezpečiť aj dostatočný počet nádob a košov na odpadky, tieto
pravidelne a podľa potreby i viackrát denne vyprázdňovať a dbať o ich riadny stav a vzhľad.
7. Zvolávateľ zhromaždenia na verejných priestranstvách je povinný na vlastné náklady
zabezpečiť očistenie zhromažďovacieho priestoru najneskôr do 4 hodín po ukončení
zhromaždenia a nahradiť prípadnú škodu spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na zeleni a
iných verejných priestranstvách a zariadeniach.

1

ust. § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov

8. V prípade znečistenia verejného priestranstva chovanými zvieratami má povinnosť okamžite
hygienicky odstrániť znečistenie osoba, ktorá má v tej chvíli zviera vo svojej starostlivosti,
resp. vlastník zvieraťa.
Článok 5
Čistenie chodníkov
1. Čistiť chodník je povinný užívateľ priľahlej nehnuteľnosti. Chodník hraničí
s nehnuteľnosťou aj vtedy, keď je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh pozemku, slúžiaci iným
ako komunikačným účelom. Nerozhoduje tiež, či je takýmto pruhom pozemku rozdelený i
samotný chodník. Za chodník sa považujú tiež schody alebo cesta upravená v podobe
schodov. Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo
komunikácie je zreteľne výškovo alebo vodorovne označené. Na miestach, kde chodník nie
je vyznačený, treba čistiť pruh šírky 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti.
2. Čistením sa rozumie povinnosť kropiť a zametať, odstraňovať burinu a nálety, blato, sneh,
ľad, atď., odpadky a inú nečistotu.
3. Čistenie sa musí vykonávať tak, aby chodci a obyvatelia domov boli čo najmenej
obťažovaní.
4. Schodnosť a čistotu chodníkov sú povinní udržiavať v čase prevádzkovej doby i
prevádzkovatelia obchodov, a pohostinských zariadení a podobne, hoci nie sú vlastníkmi
/správcami alebo užívateľmi/ priľahlej nehnuteľnosti.
Článok 6
Osobitné užívanie verejných priestranstiev
1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, než pre ktorý je určený je možné len na základe
povolenia obce Podhorie. V povolení bude určená plocha, doba a podmienky užívania
verejného priestranstva. Vydanie takéhoto súhlasu sa spoplatňuje miestnymi daňami.
2. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) rozkopávky ciest, chodníkov a plôch zelene,
b) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
c) umiestnenie stavebného zariadenia,
d) umiestnenie predajného zariadenia,
e) umiestnenie prenosného reklamného zariadenia ,
f) trvalé parkovanie vozidla.
3. Každý komu bolo vydané povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva je povinný:
a) dodržiavať podmienky pre užívanie verejného priestranstva obsiahnuté vo vydanom
povolení,
b) používať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej obmedzované jeho
používanie k pôvodnému účelu,
c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
d) zabezpečiť prístup k inžinierskym sieťam (uzáverom vody, elektrickej energie,
kanálovým vpustom), požiarnym hydrantom,
e) pri skladovaní materiálov zachovávať protipožiarne a iné bezpečnostné predpisy,
f) na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zabezpečiť potrebný
dozor, opatrenia protipožiarnej, zdravotnej a hygienickej služby,
g) po skončení užívania verejného priestranstva uviesť toto na svoje náklady do
pôvodného stavu v stanovenom termíne.

Článok 7
Ochrana povrchových a podzemných vôd
1. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska zdravotného alebo
bezpečnostného ako sú zvyšky ropných látok (oleje, mazadlá, pohonné látky a pod.),
žieravín, priemyselných a organických hnojív, pevné a kvapalné kaly, ktoré by mohli
ohrozovať zdravie užívateľov, poškodzovať ich alebo hrubo poškodzovať vodný tok.
2. Zakazuje sa umývať motorové vozidlá a iné mechanizmy a vykonávať ich údržbu vo
vodných tokoch, nádržiach.
3. Zakazuje sa vysádzať, stínať a odstraňovať stromy a kry v potoku, na pobrežných
pozemkoch a v inundačných územiach bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v
rozpore s ním.
Článok 8
Odpadové vody zo žúmp
1. Vlastníci žúmp, resp. ich užívatelia sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady
zneškodňovanie kalov.
2. Užívateľ nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný sústreďovať odpadové
vody do vodotesných žúmp, prípadne odpadové vody čistiť v malej čistiarni odpadových vôd
(podľa povolenia príslušného orgánu štátnej správy). Vlastníci žúmp, resp. ich užívatelia sú
povinní ich udržiavať v prevádzky schopnom stave a na vlastné náklady zabezpečovať ich
pravidelné vyprázdňovanie.
Článok 9
Sankcie
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia je oprávnená vykonávať
obec a jej poverení zamestnanci.
2. Na konanie o priestupkoch podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa vzťahujú
všeobecné predpisy o priestupkoch.
3. Ukladanie pokút za spáchanie priestupku sa riadi osobitným predpisom. 2
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Článok 10
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Užívatelia prevádzkových miestností sú povinní zabezpečiť riadne označenie prevádzky,
udržiavať jej čistotu a vonkajší vzhľad spolu s kultúrnou a estetickou úpravou výkladných
skríň i celého zariadenia. Zodpovedajú za dodržiavanie čistoty a hygieny vo svojich
prevádzkach.
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť zodpovedný subjekt sankcionovaný
v zmysle zákona a priestupkoch.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Podhorí dňa
24.2.2017 pod číslom uznesenia 10/2017, ktoré nadobúda účinnosť 15-tym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce Podhorie a na web stránke obce www.podhorie.sk , t. j. dňa
27.2.2017.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN obce Podhorie č.

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

6/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Podhorie.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.3.2017.
V Podhorí, dňa 24.2.2017
Ing. Dana Lóžiová
Starostka obce

Vyvesené dňa: 27.2.2017
Zvesené dňa: 13.3.2017

