
Všeobecne záväzné nariadenie 

č.    1 / 2010 o verejnom poriadku a čistote v obci 

Obecné zastupiteľstvo v Osuskom v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010                  

o verejnom poriadku a čistote v obci.  

 

PRVÁ ČASŤ 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje práva a povinnosti 

obyvateľov, návštevníkov, fyzických a právnických osôb, vlastníkov, správcov, nájomcov, 

užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev a iných objektov pri zabezpečovaní čistoty obce 

a verejnom poriadku na území obce Osuské 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

1. Verejným priestranstvom - pre účely tohto nariadenia sa rozumie priestranstvo, ktoré je bežne 

voľne prístupné, s rešpektovaním obmedzení stanovenými osobitnými právnymi predpismi 

(napr. zákon o pravidlách cestnej premávky a pod.) – najmä chodníky, verejné schody, verejná 

zeleň, detské ihriská, športové ihriská, parky, nástupištia a výstupištia prostriedkov verejnej 

dopravy, cintorín, námestie, trhovisko slúžiace verejnému užívaniu, verejné zariadenia a verejné 

parkoviská  

 

2. Obecné komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty, verejné priestranstvá, ktoré 

slúžia doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií podľa osobitných predpisov.  

  

3. Verejne prístupný objekt je každé miesto, kam má prístup viac ľudí. Nemusí byť bez obmedzenia 

prístupné komukoľvek a kdekoľvek. Stačí, že je to miesto prístupné len niektorým osobám 

určeným povahou ich zamestnania alebo inak. Neprekáža, že miesto nie je trvalé prístupné 

verejnosti a je prístupné napr. len v určitom prevádzkovom čase a pod.  

 

4. Hromadná akcia na účely tohto VZN je spoločnosť aspoň 10 ľudí, ktorá sa zdržuje na jednom 

mieste.  

DRUHÁ ČASŤ 

 

ZABEZPEČENIE ČISTOTY 

 

Čl. 3 

Verejné priestranstvá 

 

 

1. Pre zabezpečenie primeraného životného prostredia v záujme zdravia a bezpečnosti občanov sa v 

obci zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá.  
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2. Zakazuje sa najmä:  

 

a) odhadzovať smeti, papier, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia a zeleniny, ohorky z 

cigariet, cestovné lístky a iné nepotrebné veci a odpadky mimo nádob na to určených,  

b) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z ambulantného a stánkového predaja,  

c) znečisťovať verejné priestranstvá a verejnú zeleň splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami 

alebo iným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje i na umývanie a čistenie motorových vozidiel na 

verejných priestranstvách a na komunikáciách,  

d) vylievať znečistené úžitkové vody chemikáliami do uličných kanalizačných vpustí, na chodníky, 

komunikácie, verejnú zeleň,  

e) akokoľvek znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň, verejné objekty a zariadenia 

(lavičky, odpadové nádoby, kontajnery, detské ihrisko, zariadenia verejného osvetlenia, 

autobusové zastávky a autobusové čakárne, cestovné poriadky, dopravné značky, reklamné 

zariadenia), pamiatkové objekty a zariadenia (sochy a pamätníky)  

f) umiestňovať texty – oznamy, reklamy a to výlepnou formou, na iných miestach ako na to 

určených  

g) umiestňovať reklamné zariadenia a pútače bez povolenia obecného úradu,  

h) vyberať odpad zo smetných nádob,  

i) nechávať otvorené nádoby s odpadom,  

j) odvážať, ukladať domové odpadky, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad a ostatný 

komunálny odpad na iné miesta, než sú na tieto účely vyhradené,  

k) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný alebo iný odpad, bez 

povolenia obce, úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať 

alebo premiestňovať dopravné značky, alebo orientačné tabule,  

l) poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia,  

m) skladovať na verejných priestranstvách horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky,  

n) rušiť nočný kľud,  

o) akokoľvek ohrozovať, znehodnocovať a poškodzovať verejne prístupný objekt verejnoprospešné 

zariadenia, kultúrne pamiatky, domové fasády, informačné zariadenia,  

p) vypaľovať trávnatý porast, spaľovať trávu a lístie, spaľovať akýkoľvek odpad a zakladať oheň v 

zberných nádobách,  

q) vyhadzovať odpad z okien a balkónov, vylievať tekutiny alebo iným podobným spôsobom 

znečisťovať verejné priestranstvo.  

 r) orezávať stromy, kríky a iné dreviny bez povolenia obecného úradu. Orezané stromy, konáre 

alebo kríky držiteľ povolenia povinný bezodkladne po orezaní odstrániť na vopred určené miesto  

 s) obťažovať užívateľov verejných priestranstiev hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, 

parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,  

 t) nechať chované alebo držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá (najmä na detské ihriská a 

iné priestranstvá užívané predovšetkým deťmi) bez dozoru a kontroly a na cudzie pozemky bez 

súhlasu dotknutej osoby, ako aj nechať nečistotu po zvierati na verejnom priestranstve.  

3. za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedá pôvodca znečistenia, ktorý 

je povinný spôsobenú závadu na svoje náklady bezodkladne odstrániť a nesie právnu 

zodpovednosť za následky vzniknuté z tohto znečistenia alebo poškodenia.  

 

Čl. 4 

Čistenie verejných priestranstiev 

 

1. Pod čistením verejného priestranstva od drobného odpadu sa rozumie:  

    a) vyzbieranie drobného komunálneho odpadu (papier, obaly plastové, sklenené a pod. ) z 

        trávnikov, spevnených plôch. V zimnom období sa táto činnosť vykonáva podľa potreby s 

       prihliadnutím na klimatické podmienky.  

   b)  čistenie chodníkov okolo budov.  
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2. Zvolávateľ zhromaždenia alebo usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný 

zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene do 2 hodín od ukončenia 

     zhromaždenia alebo podujatia.  

3. Nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty, ktoré hraničia s verejným priestranstvom a s inou 

nehnuteľnosťou je povinný vlastník prípadne užívateľ udržiavať tak, aby sa nečistoty 

nedostávali na verejné priestranstvá. Majitelia alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní 

konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na cesty, chodníky a ulice ostrihať, 

konáre príp. vetvy prerastajúce cez ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali 

cestnú premávku, zimnú údržbu a strojné čistenie obce.  

4. Steny a priečelia objektov domov a ďalších objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných 

nápisov, kresieb a hesiel, udržiavané tak, aby svojim technickým stavom a vzhľadom (napr. z 

dôvodu opadávajúcej omietky, deravých odkvapových žľabov a zvodov nenarúšali vzhľad 

mesta a neohrozovali bezpečnosť občanov. Obchodné reklamy, rolety, firemné tabule a iné 

podobné zariadenia musia byť čisté, esteticky upravené a bezpečné a umiestnené tak, aby 

neprekážali chodcom, vodičom motorových vozidiel, zabezpečovaniu zimnej údržby a 

strojnému čisteniu obce.  

5. Majitelia a prevádzkovatelia predajných stánkov, letných terás, pojazdných predajní, predajných 

stolov, nebytových priestorov lunaparkov a cirkusov a iných podobných zariadení sú povinní 

zabezpečiť čistotu a poriadok v okruhu 10 metrov od týchto zariadení, najmä umiestnením 

dostatočného počtu košov na odpad a ich pravidelným vyprázdňovaním. Odpadové koše sa 

nesmú vyprázdňovať do uličných košov na odpad, ale do osobitnej veľkoobjemovej zbernej 

nádoby na odpad. 

6. Pri nakladaní a vykladaní tovaru treba dbať na čistotu a poriadok, na bezpečnosť chodcov a na 

zjazdnosť a schodnosť v bezprostrednom okolí nakládky alebo vykládky. Prípadné znečistenie 

z takejto činnosti musí byť ihneď odstránené. Pri nakladaní a vykladaní tovaru sa zakazuje 

prechádzať s vozidlom cez chodníky, prípadne stáť na nich.  

7. Pôvodca veľkoobjemového odpadu (nepotrebný nábytok, stavebná suť, bytové jadro atď.) je 

povinný takýto odpad na vlastné náklady odviesť na miesto na to určené (zberný dvor).  

8. Zberné nádoby nesmú byť umiestnené na chodníku, okraji vozovky ani na inom verejnom 

priestranstve, okrem nevyhnutne potrebného času pred vyprázdnením a po vyprázdnení. Po 

vyprázdnení musia byť bezodkladne uložené späť na vyhradené miesto.  

 

Čl. 5 

Udržiavanie čistoty komunikácií a chodníkov 

 

1. Za čistotu a čistenie miestnych komunikácií zodpovedá vlastník (správca) miestnych 

komunikácií.  

2. Prepravovaný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním alebo 

odkvapkávaním neznečisťoval cestu a ovzdušie. V prípade, že dôjde k znečisteniu cesty, 

právnická alebo fyzická osoba, ktorej vozidlo znečistenie spôsobilo, je povinná na svoj náklad 

vykonať bezodkladne vyčistenie komunikácie. Ak to povinný bezodkladne nevykoná, 

zabezpečí to obec na náklady znečisťovateľa.  

3.  Chodníky v zastavanom území obce sú povinní čistiť vlastníci alebo užívatelia budov, vlastníci  

( užívatelia ) bytov a nebytových priestorov v bytových domoch alebo vlastníci  (užívatelia) 

pozemkov hraničiacich s chodníkom, ktorí sú povinní uviesť meno a priezvisko osoby 

zodpovednej za čistotu chodníka na viditeľnom mieste v bytovom dome.   

4.  Ak vlastník alebo užívateľ budovy (pozemku) nemôže sám vykonávať povinnosti uložené 

      týmto nariadením, je povinný sa postarať o ich vykonanie na vlastné náklady.  

5.   Za čistotu chodníkov pred obchodnými a prevádzkovými objektmi zodpovedajú fyzické alebo 

právnické osoby ktoré tieto objekty pre svoju činnosť používajú. Sú povinné uviesť meno a 

priezvisko (názov a sídlo) osoby zodpovednej za čistotu chodníka na viditeľnom mieste.  

6. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadne umývanie chodníkov a verejných schodíšť, 

odstraňovanie blata, odpadkov, buriny a nečistôt. 



 4 

7. Chodníky je potrebné čistiť po celej šírke podľa potreby. Zakazuje sa zametanie na verejnú 

zeleň, do kanalizačných vpustí, na zelené pásy, pod schody, lavičky, kvetináče.  

8. Vlastníci budov sú povinní opatriť všetky budovy na čelnej strane a zo strany chodníkov 

funkčným odkvapovým žľabom a odkvapovými rúrami, aby dažďová voda nestekala zo striech 

priamo na chodníky, chodcov a miestne komunikácie.  

 

TRETIA ČASŤ 

 

ZIMNÁ ÚDRŽBA 

 

Čl. 6 

Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období 

 

 1. Zimnú údržbu obecných komunikácií v podmienkach obce Osuské zabezpečuje obec Osuské 

prípadne právnická osoba – ktorý vykonávajú údržbu povrchu vozoviek vhodným posypovým 

materiálom. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, frekventovaných ulíc. 

2. Schodnosť chodníkov v zastavanom území obce sú povinní zabezpečiť vlastníci alebo užívatelia 

nehnuteľnosti hraničiacich s chodníkom. Kde nie je chodník, tak vlastník nehnuteľnosti je 

povinný čistiť pruh miestnej komunikácie, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou a je potrebný k 

bezpečnej chôdzi.  

3.   Ak vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nemôže sám vykonávať zimnú údržbu chodníkov je 

povinný zabezpečiť jej vykonanie inou osobou na vlastné náklady, v takomto prípade môže 

plnenie povinnosti alebo náhradu vzniknutej škody, pri poškodení zdravia alebo majetku osôb, 

prípadne pokutu za neudržiavané komunikácie vymáhať od týchto osôb. Meno a adresa tejto 

osoby sa zverejní na obecnej tabuli na viditeľnom mieste.  

4.   Za zimnú údržbu chodníkov pred obchodnými a prevádzkovými objektmi zodpovedajú fyzické 

alebo právnické osoby podnikajúce na území obce. Na viditeľnom mieste zverejnia meno a 

priezvisko (názov a sídlo) osoby zodpovednej za zimnú údržbu chodníka.  

5. Chodníky je potrebné čistiť po celej šírke. 

6. Chodníky sa musia čistiť podľa potreby aj denne, vrátane dní pracovného pokoja. Čistením sa 

rozumie povinnosť odstraňovania snehu, ľadu, námrazy alebo iného znečistenia ako sú zvyšky 

posypového materiálu po zimnom posype, výkopových prácach a pod.  

7. V zimnom období treba odstrániť z chodníkov sneh a námrazu aj viackrát za deň v celej šírke 

chodníka. Sneh a námraza sa zhŕňajú do hromád na okraj vozovky. Pri tvorení poľadovice treba 

chodníky posýpať inertným materiálom.  

8. Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené priechody pre 

chodcov, prístup a príjazd k stojiskám nádob na domový odpad, vjazdy, vstupy do budov a  

prístup k zastávkam verejnej dopravy a pod.  

9. Ak napadne sneh v noci, alebo sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať 

inertným materiálom najneskôr do 6:00 hod.  

10. Pri snehových alebo námrazových kalamitách veľkého rozsahu, keď organizácia poverená 

zimnou údržbou vlastnými silami a prostriedkami nemôže zabezpečiť nevyhnutnú schodnosť a 

zjazdnosť verejných priestranstiev, môže starosta obce uložiť právnickej alebo fyzickej osobe 

povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc. Za poskytnutie tejto pomoci má právo na 

úhradu účelne vynaložených nákladov.   

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

 

VEREJNÝ PORIADOK 

Čl. 7 

Nočný kľud 

 

1. Nočný kľud sa stanovuje od 22,00 hod. do 6,00 hod.  
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2. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na 

posledný a prvý deň v roku a v dobe konania kultúrnej, športovej, spoločenskej, resp. inej akcie 

na konanie, ktorej dala súhlas obec Osuské.  

3. Nočný kľud nesmie byť rušený používaním akéhokoľvek zdroja hluku prekračujúcom najvyššie 

prípustné hodnoty pre denný a nočný čas, určené osobitným predpisom. Právnické osoby, 

fyzické osoby a občania sú povinné zabezpečiť, aby sa pri prevádzke zariadení alebo ich 

používaní zamedzil vznik a šírenie hluku. Kompetentný orgán pre meranie hladiny hluku, 

povoľovanie prevádzky ako aj kontroly je Regionálny úrad verejného zdravotníctva.  

4. Zákaz rušenia nočného pokoja sa netýka:  

a) vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré nemožno vykonať v 

inom čase - úpravy komunikácií, čistenie, umývanie, zimná údržba komunikácií a odstraňovanie 

havárií inžinierskych sietí,  

b) uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kultúrnych, športových, hudobných a pod.) 

organizovaných obcou alebo s vopred udeleným súhlasom obce.  

5. Zakazuje sa uskutočňovanie akýchkoľvek hromadných akcií, bez súhlasu obce Osuské, ktoré 

svojím charakterom sú schopné narúšať verejný poriadok, nočný kľud, či iné ustanovenia tohto 

VZN.  

6. Žiadosť na uskutočnenie hromadnej akcie sa podáva na Obecnom úrade Osuské v lehote 

minimálne 5 dní pred uskutočnením hromadnej akcie.  

 

Súčasťou žiadosti je určenie:  

 a)   miesta konania hromadnej akcie,  

 b)   účel konania hromadnej akcie,  

 c)   doba trvania hromadnej akcie,  

 d)   návrh na zabezpečenie verejného poriadku,  

 e)   osobu zodpovednú za dodržiavanie verejného poriadku a  

 f)    približný počet osôb, ktoré sa majú na hromadnej akcii zúčastniť.  

 

Obec Osuské o predloženej žiadosti rozhodne do 3 pracovných dní odo dňa predloženia žiadosti.  

 

7. V prípade uskutočnenia hromadnej akcie bez súhlasu obce Osuské, je obec Osuské 

prostredníctvom OO PZ SR Jablonica oprávnené hromadnú akciu rozpustiť.  

 

PIATA ČASŤ 

 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ 

Čl. 8 

Správne delikty 

 

1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie sa postihuje pokutou do výšky 6638,- EUR. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  

 

Čl. 9 

Priestupky 

 

1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na konanie 

o priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

2. V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci PZ SR. Za porušenie povinností 

uložených týmto nariadením možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33,10 EUR - § 

13 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.   
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Čl. 10 

Kontrola 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú :  

 a)   príslušníci PZ SR - OO Jablonica  

 b)   poslanci Obecného zastupiteľstva Osuské 

 c)   hlavný kontrolór obce Osuské.  

 

  

ŠIESTA ČASŤ 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 11 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinností právnických a fyzických osôb podľa osobitných 

predpisov. 

 

Čl. 12 

Platnosť a účinnosť 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Osuské  č. 1./2010 o verejnom poriadku a čistote v meste 

schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21.10.2010 uznesením č. 23/2010.  

2. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Osuskom. 

Účinnosť nadobúda 15 dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli obce Osuské.  

 

 

 

 

          

 

        Ing. Anton Fiala 

                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

Vyvesené pred schválením dňa :   04.10.2010 

Vyvesené po schválení dňa :         22.10.2010 

Účinnosť nadobúda dňa:               05.11.2010 


