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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

OBCE SLANČÍK 

č. 1 /2022 

 

o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Slančík v súlade s ust. § 4 ods. 5 písm. a) bod 2 a ust. § 6 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

sa uznieslo na tomto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slančík č.  1/2022 o udržiavaní čistoty a poriadku  

na území obce 

(ďalej v texte len “VZN”). 

 

 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Toto VZN určuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a 

právnickým osobám, práva a povinnosti pri udržiavaní verejného poriadku a čistoty v 

zastavanom území Obce Slančík. (ďalej v texte len „obec“). 

2. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, najmä cesty, 

miestne komunikácie, chodníky, námestia, trhovisko, cintorín, okolie vodného toku Slančík 

a Roňava, verejná zeleň, pozemky medzi bytovými domami, okrem tých, ktoré sú vo 

vlastníctve fyzických a právnických osôb alebo ku ktorým majú tieto osoby právo 

hospodárenia. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala. V 

pochybnostiach je obec oprávnená rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo. 

3. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú aj všetky miesta, ktoré slúžia na verejné 

účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom užívať. Sú to najmä cesty, 

miestne komunikácie, parkoviská, námestia, trhoviská, cintorín, okolie vodného toku 

Slančík a Roňava, verejne prístupná zeleň, detské ihriská, verejne prístupné plochy priľahlé 

k bytovým domom a iným stavbám. 

4. Verejná zeleň je na účely tohto nariadenia zeleň prístupná všetkým občanom bez 

obmedzenia. 

5. Udržiavanie čistoty je spoločnou povinnosťou všetkých obyvateľov obce a návštevníkov 

obce. 
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Článok 2 

Znečisťovanie a poškodzovanie verejných priestranstiev 

 

1. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a estetického vzhľadu obce je na 

verejných priestranstvách zakázané:  

a. odhadzovať ohorky z cigariet, cestovné lístky, papiere, obaly všetkého druhu, 

zvyšky potravín (ani ako krmivo vtáctvu) a iné nepotrebné veci,  

b. znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, splaškovými vodami, olejmi, 

chemikáliami, odpadom alebo iným podobným spôsobom.  

Zákaz sa vzťahuje i na umývanie a čistenie motorových vozidiel na verejných 

priestranstvách s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových a 

koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel čistou vodou, 

c. akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejné objekty a 

zariadenia, pamiatkové objekty a zariadenia ako sú sochy, pamätníky a pod.  

Zvlášť je zakázané vypaľovanie trávy a neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov 

rastlín na verejných priestranstvách.  

Prísne je zakázané spaľovanie materiálu a odpadu z výroby, 

d. prášiť šatstvo, koberce, deky a iné predmety mimo vyhradených miest (prašiaky). 

Zvlášť je zakázaná táto činnosť na balkónoch, v oknách a spoločných priestoroch 

domov, 

e. vstupovať so zvieratami alebo ich púšťať na detské ihriská alebo pieskoviská,  

f. umiestňovať reklamné pútače a iné propagačné materiály na iných miestach ako na 

to určených, umiestňovať odpadové nádoby bez súhlasu obce, 

g. používanie pyrotechnických výrobkov určených podľa osobitného predpisu. 

2. Zodpovednosť za znečisťovanie a poškodzovanie verejných priestranstiev:  

a. ten kto znečistí alebo poškodí verejné priestranstvo je povinný spôsobený stav 

odstrániť alebo zabezpečiť na svoje náklady jeho odstránenie.  

Pritom znáša plnú právnu zodpovednosť za následky zapríčinené týmto znečistením 

alebo poškodením 

b. čas nočného kľudu je stanovený od 22:00 hod. do 6:00 hod. 

Nočný kľud je zakázané rušiť hlasovými a zvukovými prejavmi nad primeranú 

mieru (produkcia hudby, spev, hluk motorov, áut, strojov, výbuchy a pod.). 

S výnimkou vopred ohlásených a naplánovaných obecných , resp. iných povolených 

akcii obcou. 

Zákaz sa netýka vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného 

plánu, ktoré nemožno vykonať v inom čase – úpravy komunikácií, čistenie, 

odstraňovanie havárií inžinierskych sietí. 

 

Článok 3 

Nakladanie a skladanie materiálov a výrobkov 

 

1. Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejných priestranstvách je dovolené len vtedy, 

keď to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí na iných miestach.  

Naloženie a zloženie musí byť vykonané bez zbytočných prieťahov. 

2. Materiál a výrobky možno na verejnom priestranstve uložiť najviac 12 hodín pred ich 

odvozom.  

Uloženie materiálu a výrobkov nie je dovolené v prejazdoch domov, pred prejazdmi a na 

prístupových komunikáciách k objektom, v zadných traktoch, na hydrantoch, uzáveroch 

vody, plynu, kanalizačných vpustoch a verejnej zeleni.  
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Po manipulácii s materiálmi alebo výrobkami je odosielateľ, alebo príjemca povinný 

verejné priestranstvo vyčistiť a podľa potreby ho i spláchnuť vodou. 

 

Článok 4 

Zvláštne užívanie verejného priestranstva vo vlastníctve alebo v správe obce 

 

1. Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru alebo na iný účel než na ktorý sú určené 

je možné na základe povolenia obce, ktoré určí aj dobu užívania verejného priestranstva. 

2. O povolenie treba požiadať obec najneskôr 5 dní pred zamýšľaným užívaním verejného 

priestranstva. 

3. Zásah do verejného priestranstva výkopovými prácami povoľuje obec, ktorá zároveň určí 

podmienky vykonávania výkopových prác po dohode so správcom verejného priestranstva. 

4. Každý, komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívaniu verejného priestranstva (napr. 

ako súčasť staveniska, na skládku materiálu, na umiestnenie stánkov, propagačných tabúľ 

a pod.) je povinný:  

a. využívať priestranstvo len v povolenom rozsahu a to tak, aby bolo čo najmenej 

odnímané svojmu účelu, 

b. zabraňovať poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, 

prípadné znečistenie denne odstraňovať, 

c. zabezpečiť prístup ku kanalizačným vpustom, uzáverom vody, požiarnym 

hydrantom, hlásičom požiarov a záchrannej služby,  

d. vykonať opatrenia na zamedzenie ohrozenia bezpečnosti ostatných užívateľov 

verejného priestranstva,  

e. používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení 

zvláštneho užívania uviesť na svoj náklad verejné priestranstvo do pôvodného stavu,  

f. zachovať a zabezpečiť prístupové cesty a priestor pre prípadný protipožiarny zásah,  

g. ak stavenisko nie je ohradené, stavebnú suť pri prácach na verejnom priestranstve 

odvážať denne do ukončenia pracovnej doby organizácie, ktorá prácu vykonáva, 

h. zabezpečiť označenie staveniska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou 

organizácie alebo majiteľa, ktorý práce vykonáva a s uvedením doby povolenia k 

zvláštnemu užívaniu. 

5. Sypké hmoty, malta, alebo iný stavebný materiál môžu byť pri stavebných prácach 

skladované na povolenom, vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve len 

v nevyhnutnej miere a to tak, aby ich vietor, alebo voda neroznášali do okolia. 

6. Vlastníci, resp. užívatelia prevádzok, stánkov, kioskov a podobných zariadení sú v 

bezprostrednom okolí svojho zariadenia povinní udržiavať poriadok a čistotu. 

Sú tiež povinní zabezpečiť dostatočné množstvo nádob na odpady, starať sa o ich riadny 

stav a pravidelný odvoz v súlade s platným VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

Článok 5 

Čistenie a zimná údržba verejného priestranstva, čistenie chodníkov 

 

1. Za čistenie verejného priestranstva zodpovedá osoba, ktorej bolo zverené do užívania, príp. 

poverená organizácia. 

2. Plochy rezervované pre výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnej investičnej výstavby do 

doby ich stavebného využitia musia byť upravené zatrávnením a udržiavané tak, aby 

nenarušovali estetický vzhľad okolia.  

Konkrétnu zodpovednosť vymedzí stavebný úrad. 
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3. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadne umývanie chodníkov, odstraňovanie 

snehu, blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt.  

Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka. 

4. Chodníky musia byť udržiavané v čistom stave.  

V prípade znečistenia sa čistenie vykonáva v priebehu dňa.  

Zametanie nečistôt do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných vpustov a na zelené 

pásy sa zakazuje. 

5. Závady v schodnosti chodníkov, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou 

alebo snehom, odstraňuje správca miestnych komunikácií. 

 

 

Článok 6 

Povinnosti vlastníka (užívateľa, správcu) nehnuteľností 

 

1. Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti, napr. dvoru, záhrady, oploteného areálu alebo 

inej nehnuteľnosti, s ktorým hraničí verejné priestranstvo je povinný:  

a. upratovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na verejné 

priestranstvo, 

b. konáre stromov, kríkov a iných porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice 

pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov a 

nerušili cestnú premávku,  

c. všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov opatriť funkčnými odpadovými 

žľabmi a odpadovými rúrami, aby voda nestekala na chodníky a chodcov,  

d. fasády obytných domov a iných objektov vyčistiť a zbaviť nápisov a nevhodných 

kresieb. 

2. Ak v dôsledku vykonávania stavebných prác vykonávaných na nehnuteľnosti vlastníka 

(užívateľa, správcu) dôjde aj k výkopovým prácam, môže byť stavebný alebo iný materiál 

uložený na komunikácii alebo chodníku len za podmienok určených stavebným povolením, 

povolením na rozkopávku alebo povolením na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. 

 

 

Článok 7 
Práva a povinnosti obce na úseku životného prostredia a verejného poriadku 

 

1. V súlade s ust. § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec: 

 zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných 

zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 

 zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej 

zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, 

nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 

 utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, 

chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej 

starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, 

telesnú kultúru a šport, 

2. Obec ako správca verejného priestranstva zodpovedá za čistenie a údržbu verejného 

priestranstva a je povinná najmä:  

a. kontrolovať plnenie si povinností vlastníkov (užívateľov) nehnuteľností, 

b. sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve 
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c. zabezpečovať pravidelné čistenie verejného priestranstva, kde je súčasne 

vlastníkom (užívateľom) nehnuteľnosti, 

d. zabezpečovať zjazdnosť vozoviek a schodnosť chodníkov, v zimnom období tiež 

odstraňovanie snehu a námrazy z povrchov cestných komunikácií a chodníkov, 

ktorých je vlastníkom, 

e. zaobstarať a rozmiestňovať dostatočný počet nádob na odpady, zabezpečovať ich 

vývoz a starať sa o ich údržbu,  

f. oznamovať znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti najmä 

podľa článkov 4, 5 a 6 tohto nariadenia pri udržiavaní čistoty a to bezodkladne 

Obecnému úradu v obci. 

3. Obec ako správca verejného osvetlenia zodpovedá za riadny technicko-prevádzkový stav 

zariadení verejného osvetlenia umiestneného na verejných priestranstvách.  

Obec môže povinnosť a zodpovednosť za udržiavanie technicko-prevádzkového stavu 

verejného osvetlenia previesť na základe zmluvného vzťahu aj na inú právnickú osobu 

alebo fyzickú osobu. 

 

 

Článok 8 

Kontrola dodržiavania VZN 

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta vykonávajú:  

 starosta obce, 

 Obecný úrad obce prostredníctvom poverených zamestnancov, 

 hlavný kontrolór obce, 

 poslanci Obecného zastupiteľstva obce, v rozsahu svojich právomocí daných 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Konanie fyzických osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa kvalifikuje 

ako priestupok proti poriadku v správe podľa ust. § 46 alebo priestupok proti verejnému 

poriadku podľa ust. § 47 a ust. § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.  

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. 

3. Podľa ust. §27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

za porušenie tohto nariadenia obec uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej 

na podnikanie pokutu do výšky 6638 eur. 

 

 

 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

 
1. Návrh tohto VZN:  

  -     vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.03.2022 

- zverejnený na internetovej stránke obce (www.slancik.sk) 15.03.2022 

2. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane) 15 dní 

http://www.slancik.sk/
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3. Doručené pripomienky:  

4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č.  /2022 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Slančík  

na svojom zasadnutí dňa ................2022, uznesením č.  /2022 bod C1 

5. Toto VZN nadobudne účinnosť .................2022 

6. Predmetné VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade obce 

Slančík a na internetovej stránke obce www.slanco.sk. 

 

 

V Slančíku 

 

                    Ján Bačo 
starosta obce Slančík 

 

 

 

 


