OBEC HORNÉ SRNIE
Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 11/2008

o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrane
verejnej zelene na území obce Horné Srnie

Horné Srnie, september 2017
Úplné znenie so zapracovanou zmenou VZN č. 7/2017
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Na základe § 4 ods. 3 písm. f), g), h) a n), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s cieľom zabezpečiť tvorbu a ochranu zdravých
podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce a ochrany životného
prostredia na území obce Horné Srnie sa Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 11/2008
o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrane verejnej zelene na území obce Horné
Srnie
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto nariadenie upravuje zákazy, povinnosti a spôsoby na zabezpečenie čistoty verejných
priestranstiev na území obce Horné Srnie a povinnosti vlastníkov (správcov, užívateľov)
pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov, ako aj obyvateľov
a návštevníkov obce Horné Srnie.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Za verejné priestranstvo sa pre účely tohto VZN považuje také miesto na území obce,
ktoré slúži verejnému užívaniu, resp. je verejnosti voľne prístupné. Sú to najmä
komunikácie, chodníky, cesty, priechody, parkoviská, trhové miesto, plochy verejnej
zelene, detské ihriská, parky, sady, pozemky neznámych vlastníkov, pozemky v správe
Slovenského pozemkového fondu a pod.
2. Chodníkom sa pre účely tohto VZN rozumie súčasť pozemnej komunikácie určenej pre
chodcov, oddelená od cesty výškovo alebo označená iným spôsobom.
3. Priľahlým chodníkom sa pre účely tohto VZN rozumie chodník priľahlý k nehnuteľnosti,
ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou.
4. Nehnuteľnosťami a inými objektmi na účely tohto VZN sú všetky trvalé a dočasné stavby,
stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia, nádoby na odpadky, autobusové
čakárne a pod.
5. Zeleň je súbor sadových prvkov prirodzených alebo usporiadaných podľa zásad sadovej
estetiky a architektúry. Sadové prvky sú:
a) živé (rastliny): stromy, kry, kvetinové a trávnaté plochy
b) neživé: voda a prírodné útvary (kamene, svahy, modelovaný terén a pod.) a tiež
stavebné prvky a umelecké diela (cesty, mosty, terasy, schody, múry, fontány, sochy,
vodné nádrže a pod.)
c) sadové doplnky: prenosné alebo stabilné zariadenia, ktoré slúžia na údržbu a ochranu
zelene (lavičky, zariadenia ihrísk, koše na odpadky a pod.).
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Článok 3
Všeobecné povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností
1. Vlastníci (správcovia, užívatelia) pozemkov zodpovedajú za čistotu a poriadok verejných
priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov na území časti obce bez ohľadu na to, akým
spôsobom k znečisťovaniu došlo a sú povinní bezodkladne znečistenie alebo neporiadok
odstrániť. Ich práva a nároky voči znečisťovateľovi ostávajú zachované.
2. Za čistotu a poriadok podľa ods.1 zodpovedá aj zvolávateľ zhromaždenia (zákon č.
84/1990 o zhromažďovacom práve).
3. Majiteľ (správca, užívateľ) budovy môže dodržiavanie čistoty a poriadku na fasáde
budovy, na chodníku a priľahlom priestore a zelene preniesť aj na inú právnickú či
fyzickú osobu, napr. nájomcu nebytového priestoru a pod. Meno a adresa tejto osoby
musia byť zverejnené na viditeľnom mieste. V takomto prípade sa môže vymáhať plnenie
povinností podľa tohto VZN aj od týchto osôb.
4. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných podobných prác zodpovedá
právnická a fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce.
5. Obyvateľ a návštevník obce zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje znečistenie alebo
neporiadok.
6. Vlastníci,
správcovia
a užívatelia
domov
sú
povinní
tieto
udržiavať
v prevádzkyschopnom stave, na účely, na ktoré boli vybudované, ak stavebným úradom
nebolo rozhodnuté inak, a to tak, aby svojím stavom nenarušili vzhľad mesta
a neohrozovali bezpečnosť občanov. Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udržiavané
tak, aby svojím stavom (opadávajúca omietka, deravé odpadové žľaby a ríny, nádoby
a koše na odpadky, plagáty a nápisy na miestach, ktoré nie sú na to určené a pod.)
nenarúšali vzhľad prostredia obce a neohrozovali bezpečnosť občanov.
7. Vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov sú povinní tieto užívať tak, aby
nedochádzalo k ich zaburiňovaniu, zriaďovaniu na nich nepovolených skládok odpadov
alebo k ich inému znečisťovaniu.
8. Za čistotu a poriadok v okolí rodinných domov vo vlastníctve fyzických osôb a domov vo
vlastníctve právnických osôb a k nim priľahlých verejných priestorov zodpovedajú ich
vlastníci.
9. Za čistotu a poriadok v obytných domoch a k nim priľahlých chodníkoch zodpovedá
vlastník (správca, užívateľ nehnuteľnosti). V prípade, že je vytvorená bytová samospráva,
zodpovedá predseda samosprávy.
10. Za čistotu a udržiavanie poriadku na ostatných verejných priestranstvách zodpovedá
obec, resp. iný zmluvne viazaný subjekt.
Článok 4
Podmienky užívania verejného priestranstva a iných nehnuteľností
1. Každý je povinný užívať verejné priestranstvo len spôsobom a v rozsahu
zodpovedajúcom jeho určeniu, ak nebol daný súhlas k inému použitiu.
2. Každému užívateľovi verejného priestranstva je zakázané toto znečisťovať a
poškodzovať, najmä:
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a) odkladať a odhadzovať rôzne predmety (smeti, papiere, obaly, ohorky
z cigariet...) a akékoľvek iné odpady na miesta, ktoré na to nie sú určené,
b) vysýpať a rozsýpať prepravovaný materiál,
c) skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
d) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
e) znečisťovať verejné priestranstvo pľuvaním, žuvačkami,
f) vypaľovať trávnaté porasty, páliť odpady a nečistoty na verejných priestranstvách,
g) obťažovať občanov obce nad mieru primeranú pomerom hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, parami, svetlom,
tienením a vibráciami,
h) umiestňovať plagáty, ponuky, inzeráty a pod. mimo plôch na tento účel schválených
obcou,
i) akokoľvek ohrozovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň a jej súčasti.
Zásahy do verejnej zelene, najmä jej likvidácia, sú možné len so súhlasom obce,
j) nechávať psov alebo iné zvieratá voľne pobehovať po verejných priestranstvách
a spôsobovať znečistenie výkalmi1,
k) vstupovať vozidlami, ktoré zjavne znečisťujú komunikácie a verejné priestranstvá,
l) voziť sa na bicykloch po chodníkoch, jazdiť a parkovať motorovými vozidlami na
chodníkoch s výnimkou povoleného zásobovania,
m) vykonávať stredné a veľké opravy motorových vozidiel a umývať ich saponátmi na
miestnych komunikáciách,
n) prášiť koberce alebo prachom veľmi znečistené prostriedky z okien, balkónov, terás
a pod.
o) znečisťovať nehnuteľnosti alebo ich súčasti nápismi, kresbami, maľbami alebo graficky
vyjadrovať čokoľvek na miestach, ktoré nie sú na to určené,
p) bez povolenia obce užívať verejné priestranstvo osobitným spôsobom (umiestniť
zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb, umiestniť stavebné, predajné alebo
reklamné zariadenie, zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, trvalé parkovanie
vozidiel, umiestňovať akékoľvek skládky a pod.)
q) vysýpať tuhý domový a veľkoobjemový odpad a iné nečistoty v intraviláne
a extraviláne obce2
3. Každý je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, ktoré
spôsobil.
4. Ten, komu bolo povolené užívať verejné priestranstvo osobitným spôsobom, je povinný:
a) dodržiavať podmienky pre užívanie verejného priestranstva obsiahnuté vo vydanom
povolení,
b) po skončení tohto užívania bez odkladu a na svoje náklady uviesť verejné
priestranstvo do pôvodného stavu.
5. Nakladanie a skladanie vecí na verejnom priestranstve je dovolené len vtedy, keď ho
nemožno bez zvláštnych ťažkostí vykonať mimo verejného priestranstva (vo dvore,
v nehnuteľnosti a pod.) pričom:
a) naloženie alebo zloženie vecí musí byť vykonané čo najrýchlejšie, náklad bez
prieťahov z verejného priestranstva odstránený a verejné priestranstvo v prípade
1
2

VZN o bližších podmienkach držania psov v obci Horné Srnie
VZN o nakladaní s KO a DSO
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znečistenia bezodkladne očistené,
b) pri nakladaní a skladaní musí byť zaistená zjazdnosť a schodnosť verejného
priestranstva,
c) veci, určené k naloženiu, je možné na verejné priestranstvo okrem vozovky a zastávky
verejnej dopravy pripraviť iba v učený alebo zjednaný deň odvozu (vrátane starých
nepotrebných vecí, sute, stavebného odpadu a iných podobných odpadov),
d) sypké materiály, uložené na verejnom priestranstve, sa nesmú skladovať na verejnej
zeleni a musia byť zaistené tak, aby nemohli byť roznášané snehom, vodou, vetrom
a pod.
6. Každý vlastník alebo prevádzkovateľ obchodnej jednotky, služieb, stánkov, pojazdných
predajní a podobných zariadení je povinný udržiavať ich čistotu, a čistotu a poriadok
verejného priestranstva pred prevádzkou (chodník, miestna komunikácia). V zimnom
období je povinný tieto verejné priestranstvá čistiť od snehu a ľadu.
7. Obchodné reklamy, výklady, rolety, firemné tabule musia byť udržiavané v čistote,
vkusne upravené a umiestnené tak, aby neohrozovali a neprekážali chodcom, prípadne
motorovým vozidlám. Umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení
musí byť schválené príslušným stavebným úradom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov.
8. Predmety umiestnené na oknách, balkónoch a terasách musia byť upevnené tak, aby
nikoho neohrozovali.
9. Zastávky verejnej hromadnej dopravy, obchodné prevádzky, stánky, športové areály a iné
podobné zariadenia musí ich prevádzkovateľ vybaviť dostatočným počtom odpadkových
košov, ktoré musí udržiavať v čistom stave a zabezpečovať ich pravidelné
vyprázdňovanie a čistotu v ich bezprostrednej blízkosti.
10. Na ostatných verejných priestranstvách majú túto povinnosť správcovia verejných
priestranstiev.
Článok 5
Čistenie chodníkov a miestnych komunikácií
1. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti hraničiacej s cestou alebo miestnou
komunikáciou v zastavanej časti mesta je povinný zabezpečiť, aby priľahlý chodník bol
riadne a včas čistený.
2. Povinnosť zabezpečovať čistotu chodníkov sa vzťahuje na celú šírku chodníka (a to bez
ohľadu na jeho povrchovú úpravu, vrátane prípadného pruhu cestnej zelene), ktorý slúži
výhradne pre chodcov alebo súčasne ako zastávka verejnej hromadnej dopravy.
3. Čistením chodníka sa rozumie zabezpečenie jeho schodnosti bezodkladným
odstraňovaním závad, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, ľadom alebo snehom.
Vykonáva sa zametaním, umývaním (mimo zimného obdobia z dôvodu nebezpečenstva
námrazy), odstraňovaním blata, buriny, odpadov a iných nečistôt, odpratávaním snehu
a posýpaním zľadovatených plôch zdrsňujúcim hmotami (nie je dovolené používať soľ,
škvaru a popol).
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4. Čistenie chodníkov musí byť vykonávané priebežne bez zbytočného odkladu,
v zimnom období pri snežení a výskyte námrazy, musí byť čistenie vykonávané podľa
potreby aj opakovane.
5. Nečistoty a sneh z chodníkov je zakázané zametať, resp. zhŕňať na cestu, pričom:
a) pozmetané nečistoty sa musia ukladať do zberných nádob na komunálne odpady,
okrem posypového materiálu po zimnej údržbe ciest (pozri Čl.6, ods.4),
b) sneh sa ponecháva na hromadách na okraji chodníka, ak to dovoľuje jeho šírka, nesmú
byť zatarasené priechody cez komunikácie, príchody a vjazdy do budov a prístupy
k pouličným zariadeniam (kanalizácia, technologické kanály a pod.),
c) na chodníkoch používaných ako zastávka verejnej hromadnej dopravy ja zakázané
hromadiť sneh spôsobom, ktorý by znemožnil výstup i nástup do hromadných
dopravných prostriedkov.
6. Cesty a chodníky, čistenie ktorých fyzicky zabezpečuje obec, sú predmetom osobitného
zmluvného vzťahu.
Článok 6
Zabezpečenie zjazdnosti ciest v zimnom období
1. Zjazdnosť ciest v zimnom období zabezpečuje obec vrátane:
a) odstraňovania snehu mechanickým alebo ručným spôsobom,
b) posypávania povrchu zdrsňujúcimi hmotami (štrk, piesok a pod.) bez použitia
škodlivých chemických prostriedkov,
c) odpratávania snehu zloženého v hromadách na okraji chodníkov pri cestách.
2. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných cestných ťahov a križovatiek,
predovšetkým s prevádzkou verejnej hromadnej dopravy. Keď napadne sneh v noci,
musí byť schodnosť týchto priestranstiev zabezpečená priebežne bez zbytočného
odkladu. Pri trvalom snežení musí byť podľa potreby vykonané čistenie a posyp
i niekoľkokrát denne.
3. Pri snehových kalamitách sú povinné všetky právnické osoby a fyzické osoby sídliace na
území obce Horné Srnie odpratávať a odvážať sneh z ciest a chodníkov podľa pokynov
starostu obce.
4. Po skončení zimného obdobia sú všetky fyzické a právnické osoby povinné zhromaždiť
posypový materiál z priľahlých chodníkov a ciest na jedno miesto pred rodinný alebo
bytový dom, resp. užívanú nehnuteľnosť; odvoz na skládku posypového materiálu
zabezpečí obec.

Článok 7
Udržiavanie čistoty vodných tokov
1. Zakazuje sa do vodných zdrojov, potokov, rieky a otvorených priekop vhadzovať odpad
alebo akékoľvek iné predmety, alebo ich ukladať na miestach, z ktorých by mohli byť
splavené a tak porušiť hygienické a bezpečnostné predpisy.
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2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vodných tokov nebezpečné látky, ktoré sú
závadné zo zdravotného hľadiska (zvyšky olejov, žieravín, pohonných látok, riedidiel,
saponátov a pod.).
3. Zakazuje sa vo vodných tokoch ako i na ich brehoch umývanie a vykonávanie údržby
a opráv motorových vozidiel.
4. Splaškové vody z objektov musia byť odvedené do verejnej kanalizácie, alebo
sústreďované
v žumpách.
Majitelia
žúmp
sú
povinní
tieto
udržiavať
v prevádzkyschopnom stave a starať sa o ich pravidelné vyprázdňovanie.
Článok 8
Tvorba, údržba a správa verejnej zelene
1. Zeleň, okrasné kvety a kríky, stromy, upravené zelené plochy, parky a záhony, záhradky,
predzáhradky, verejné priestranstvá, lúky, polia, rieka, potok, vtáctvo, ryby, zvieratá sú
základom zdravého životného prostredia obyvateľov obce.
2. Zeleň je nutné rozvíjať podľa moderných biologických, urbanistických, technických,
zdravotných a estetických zásad.
3. Budovaním, údržbou a ochranou zelene je nutné vytvoriť vhodné podmienky pre rast
a vývoj zelene.
4. Chrániť zeleň sú povinné všetky ostatné právnické a fyzické osoby.
5. Občania obce Horné Srnie spolu s obecnou samosprávou a organizáciami na jej území sa
denne starajú o životné prostredie, jeho udržiavanie a zveľaďovanie ako odraz ich
vyspelosti a kladného vzťahu k svojej obci a životnému prostrediu.
6. Za tvorbu, údržbu a ochranu zelene zodpovedá obec Horné Srnie, ktorá má právo
hospodáriť s verejnou zeleňou a je jej správcom.
7. Zeleň sa môže využívať primeraným spôsobom, ktorý vyplýva z jej určenia. Zakazuje sa:
a) trhať kvety a plody ovocných a okrasných stromov, lámať konáre alebo poškodzovať
stromy, kry a iné časti zelene,
b) znečisťovať plochy, svojvoľne premiestňovať verejné zariadenia, vyvesovať plagáty
a iné predmety na zeleň,
c) poškodzovať zariadenie na detských ihriskách,
d) vchádzať na plochy zelene vozidlami a parkovať na nich, a inými zariadeniami
(motocykle, bicykle), ktoré obmedzujú rast a racionálnu údržbu zelene,
e) vypúšťať hydinu a iné domáce zvieratá na verejné priestranstvá, do parku a na zelené
pásy ulíc,
f) púšťať voľne psov do priestorov uvedených v bode e), tieto sa môžu pohybovať len na
vodítku,
g) strieľať zo vzduchových a iných strelných zbraní vtákov a iné živočíchy,
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h) akékoľvek poškodzovanie verejnoprospešných zariadení a to hlavne verejného
osvetlenia, miestneho rozhlasu, čakární, pomníkov a iných kultúrnych a historických
pamiatok.
8. Táboriť možno len na miestach určených na tieto účely, miestach k tomu vybavených
a označených.
Článok 9
Nočný pokoj
1. Nočný pokoj sa stanovuje od 22.00 do 6.00 hodiny.
2. V záujme ochrany verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, je každý povinný
dodržiavať pravidlá občianskeho spolunažívania a správať sa tak, aby nerušil iné osoby
najmä hlukom, reprodukovanou hudbou a pod. najmä v čase nočného pokoja.
Článok 10
Sankcie
1. Konanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN sa kvalifikuje ako priestupok
podľa § 45-48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších prepisov, ak tento
zákon neustanovuje inak.
2. Starosta obce Horné Srnie môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie za porušovanie tohto VZN na základe § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu až do výšky 6.638,78 €.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu na dodržiavanie tohto VZN vykonávajú kontrolné orgány obce Horné Srnie,
ktorými sú pre účely tohto VZN poslanci OZ Horné Srnie, členovia komisií (komisia
výstavby, komisia životného prostredia a komisia verejného poriadku), hlavný kontrolór
a iné osoby poverené starostom obce Horné Srnie.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2007 o dodržiavaní
čistoty, verejného poriadku a ochrane verejnej zelene na území obce Horné Srnie.
3. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických
osôb oprávnených na podnikanie, vyplývajúce z osobitných predpisov.
4. Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 20, bod B) 9 dňa 26.11.2008 a nadobúda
účinnosť 01.01.2009.
5. Toto VZN bolo zmenené VZN č. 7/2017 dňa 26.9.2017, ktoré nadobudlo účinnosť
17.10.2017.
V Hornom Srní dňa 27.9.2017
Jozef Húserka
starosta obce
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