
 

 

Obec VYŠKOVCE 

Obecný úrad Vyškovce, Vyškovce č. 12, 090 21 Chotča 
Tel.: 0907 997 078, e-mail: imrich.hamarcak@vyskovce.dcom.sk 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov,  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a v záujme zabezpečiť 

na území Vyškovce ochranu životného prostredia a verejného poriadku 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce VYŠKOVCE č. 4/2016 

O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

A VEREJNÉHO PORIADKU  

Vypracoval: Ing. Imrich Hamarčák, poslanec OcZ 

Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vyškovciach 

Dňa: 07.10.2016 Uznesením č. 15-2016/C-x 

Vyhlásené vyvesením dňa: 07.10.2016 

Nadobúda právoplatnosť dňa: 23.10.2016 

Nadobúda účinnosť dňa: 23.10.2016 
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Hlava I. 

Úvodné ustanovenia 

§ 1 

Pôsobnosť všeobecne záväzného nariadenia 

1. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len „VZN“) je záujem obce na zdravom 

životnom prostredí občanov obce a zabezpečenie jeho ochrany a ochrany verejného poriadku na území 

obce Vyškovce. 

2. VZN má pôsobnosť na území obce Vyškovce a vzťahuje sa na jeho obyvateľov, na fyzické a právnické 

osoby, podnikateľov a ich zamestnancov a na všetky osoby, ktoré sa na území obce zdržujú, alebo ním 

prechádzajú. 

§ 2 

Definícia pojmov 

1. Za verejné priestranstvá sa na účely tohto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia podľa svojho 

určenia verejnému užívaniu.  

Hlava II. 

Ochrana životného prostredia 

§ 2 

Práva a povinnosti osôb pri ochrane životného prostredia 

1. Právnické a fyzické osoby sú povinné na území obce ochraňovať životné prostredie ako podmienku 

trvalo udržateľného rozvoja obce a dodržiavať verejný poriadok. 

2. Vlastník, užívateľ, nájomca či správca pozemku s príslušnou vybavenosťou plochy (trávnaté porasty, 

krovité porasty a stromy) je povinný udržiavať v riadnom stave, zabezpečovať sústavnú a odbornú 

údržbu, ošetrovanie a obnovu zelene na vlastné náklady tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a 

estetické požiadavky na ňu kladené. 

3. K ochrane životného prostredia sú osoby povinné najmä: 

a.) zlepšovať životné prostredia obce znižovaním tuhých, kvapalných a plynných emisií modernizáciou 

výrobných a životných činnosti, ktoré spôsobujú znečisťovanie životného prostredia, 

b.) sústreďovať pevný domový odpad do nádob k tomu určených a platiť obci určený poplatok za jeho 

vývoz, zneškodňovanie a uskladňovanie, 

c.) zhromažďovať tekutý domový odpad do nepriepustných žúmp a zabezpečovať jeho vývoz 

a zneškodňovanie,  

d.) nespaľovať žiaden odpad, vrátane zvyškov rastlín, krikov a stromov, 

e.) nevypaľovať suchú trávu a plochy poľnohospodárskych plodín po zbere,  

f.) mechanicky ničiť burinu na pozemkoch vo vlastníctve, držbe, alebo nájme, 

g.) pravidelne vykonávať kosenie zatrávnených plôch vo vlastníctve, držbe, alebo nájme, 

h.) vysádzať stromy, kriky a kvety na pozemkoch a tieto udržiavať a ošetrovať,  

i.) chrániť vodné zdroje, neznečisťovať vodné toky a ich okolie, 

j.) udržiavať stavby, drobné stavby, vonkajšie úpravy a oplotenia v dobrom technickom stave, 

vykonávať na nich potrebné opravy a stavebnú údržbu, 

k.) ochraňovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond a chránené rastliny a živočíchy, 

l.) rozkladať oheň len na určených miestach a zabezpečiť jeho uhasenie, 

m.) chov domácich zvierat vykonávať podľa tohto VZN, 

n.) zábavnú pyrotechniku používať len v čase 31. decembra od 22:00 hod. do 1:00 hod 1. januára. Pri 

iných príležitostiach iba na základe súhlasu obce. 



4. V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých občanov a v záujme zlepšenia vzhľadu obce je na 

verejných priestranstvách mimo miest na to určených, prísne zakázané: 

a.) odhadzovať smeti, popol, papiere, obaly všetkých druhov, zbytky jedál, ovocia a zeleniny, ohorky z 

cigariet a iné nepotrebné veci a odpadky,  

b.) znečisťovať verejné priestranstvo splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo iným 

podobným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie motorových vozidiel na 

verejných priestranstvách a na komunikáciách s výnimkou nutného očistenia skiel, svetiel a 

štátnych poznávacích značiek vozidiel, 

c.) akokoľvek ohrozovať, znehodnocovať a poškodzovať verejné objekty, domové fasády, verejné a 

účelové zariadenia, prvky drobnej architektúry,  

d.) v denných a večerných hodinách spôsobovať nadmerný hluk v blízkosti obytných domov 

(nadmerné štartovanie motorových vozidiel, hranie na hudobných nástrojoch, používanie 

rádioprijímačov a televízorov a iné), 

e.) ponechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehávať, znečisťovať komunikácie, 

chodníky, detské ihriská, verejné priestranstvá, 

f.) umiestňovať plagáty, vývesky, reklamy a iné oznámenia mimo miest na to určených. 

Hlava III. 

 Udržiavanie verejného poriadku 

§ 3 

Práva a povinnosti osôb pri udržiavaní verejného poriadku 

1. K udržiavaniu verejného poriadku sú osoby povinné vykonávať tieto opatrenia: 

a.) dodržiavať základne zásady spolunažívania občanov a všetky medziľudské vzťahy riešiť v súlade 

s platnými právnymi normami a etickými zásadami, 

b.) dodržiavať nočný kľud v obci v čase od 22:00 hodiny do 06:00 hodiny a v tomto čase sa zdržiavať 

všetkých činnosti a prác, ktoré by spôsobili rušenie nočného kľudu v obci, 

c.) pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí zabezpečiť usporiadateľskú 

službu na dodržiavanie verejného poriadku, po 19:00 hodine vykázať osoby mladšie ako 16 rokov 

z pohostinských zariadení, 

d.) dodržiavať platné právne predpisy pri predaji alkoholických a tabakových výrobkov,  

e.) dodržiavať protipožiarne predpisy a protipožiarnu prevenciu, 

f.) nevypúšťať na verejné priestranstva obce a na cudzie pozemky domáce zvieratá a psov, 

g.) neznečisťovať verejné priestranstva a komunikácie, 

h.) neumývať motorové vozidla a prívesy na verejných komunikáciách, alebo na vodných tokoch, 

i.) neskladovať na verejných priestranstvách a na verejných komunikáciách stavebný materiál, palivo 

a iný materiál bez súhlasu obce a bez zaplatenia príslušného miestneho poplatku, 

j.) netáboriť a nestanovať na verejných priestranstvách obce. 

§ 4 

Pomoc obce pri zabezpečovaní ochrane životného prostredia a verejného poriadku 

1. Obec s cieľom zveľaďovania a ochrany životného prostredia zabezpečuje priebežnú údržbu verejných 

priestorov a cintorína. 

2. Pre tieto činnosti spravidla využíva možnosti, ktoré sú stanovené všeobecnými právnymi predpismi, 

napr. verejnoprospešné práce, malé obecné služby a pod. 

3. Obec je nápomocná občanom, ktorí z dôvodu veku, alebo zdravotného stavu nie sú sami schopní 

zabezpečiť opatrenia stanovené týmto VZN a požiadajú obec o pomoc. 

4. Na základe žiadosti starého a osamelého občana, alebo osamelého občana so zdravotným stavom, ktorý 

mu nedovoľuje zabezpečiť opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia a verejného poriadku 

obec zabezpečí tieto služby za odplatu. 



5. Cena jednotlivých služieb je určená na základe skutočných nákladov.  

Tab. č. 1 – Sadzby za poskytované obecné služby 

P. č. Služba Cena služby 

1. Prenájom krovinorezu včítane PHM 5,00 €/hod. 

3. Kosenie záhrady včítane PHM 10,00 €/hod. 

2. Vypratanie sena zo záhrady 10,00 €/hod. 

4. Vysušenie a vypratanie sena zo záhrady 20,00 €/hod. 

5. Vypratanie komunálneho odpadu z dvora pri jarnom a jesennom upratovaní 5,00 €/hod. 

Hlava IV. 

Sankcie 

§ 5 

Sankcie za porušovanie nariadenia obce 

1. Dodržiavanie tohto VZN kontrolujú orgány obce, najmä starosta obce, hlavný kontrolór obce, komisia 

pre životné prostredie, verejný poriadok a sociálnu prácu, poslanci obecného zastupiteľstva  a orgány 

Policajného zboru SR, 

2. Za porušenie tohto VZN môže starosta obce podľa § 13, ods. 9 zák. č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

právnickej, alebo fyzickej osobe, uložiť pokutu až do výšky 6.638,78 Eura, ak: 

a.) poruší všeobecne záväzné nariadenie,  

b.) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad 

alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených 

miest,  

c.) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú 

pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy 

alebo pri inej mimoriadnej udalosti. 

3. Orgány miestnej štátnej správy môžu podľa § 45 až 48 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov uložiť v priestupkovom konaní za priestupky pokutu do výšky 99,58 Eura. 

4. Obecný úrad zabezpečí evidenciu zistených priestupkov a dôkazy o ich spáchaní. 

5. Starosta pri zistení priestupku uvedeného v tab. č. 2, ktorý bol spáchaný po prvý krát, uloží osobe, ktorá 

priestupok spáchala písomné oznámenie o porušení VZN s upozornením, že pri opakovanom priestupku 

bude páchateľovi v súlade s VZN uložená pokuta.  

6. Starosta uloží pokutu osobe, ktorá sa opakovane dopustí nasledovných priestupkov: 

Tab. č. 2 – Pokuty za priestupky voči životnému prostrediu 

Priestupok Výška pokuty  

a) Vypúšťa na verejné priestranstva obce a na cudzie pozemky domáce zvieratá a 

psov 
10 € 

b) Použije pyrotechniku v rozpore s ustanovením § 2, ods. 3, písm. n) 20 € 

c) Nezabezpečí pokosenie zatrávnených plôch v stanovenej lehote ani po výzve 

obecného úradu 
20 € 

d) Zakladá oheň mimo určených miest 20 € 

e) Spaľuje odpad, alebo trávu 50 € 



f) Umýva motorové vozidlo, alebo príves na verejných komunikáciách, alebo na 

vodnom toku 
50 € 

g) Uloží akýkoľvek odpad na tzv. čiernu skládku 100 € 

h) Nezabezpečí v stanovenej lehote opravu havarijného stavu objektu 100 € 

i) Evidentne a významne znečisti vodný tok, vypustením splaškov, fekálií, alebo 

chemikálií 
200 € 

j) Pri zistení iných priestupkov starosta ukladá sankciu na základe návrhu komisie pre životné 

prostredie, verejný poriadok a sociálnu prácu 

7. Uložením pokuty nezaniká zodpovednosť za spôsobenú škodu. 

Hlava IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 6 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený na internetovej stránke na 

pripomienkovanie občanom v termíne od 05.11.2015 do 19.02.2016 počas, ktorého neboli vznesené žiadne 

pripomienky občanov. 

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach. 

3. Toto VZN č. 4/2016, ktoré upravuje ochranu životného prostredia a verejného poriadku nadobúda účinnosť 

a platnosť po jeho schválení obecným zastupiteľstvom 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

Ing. Imrich Hamarčák 

Zástupca starostu obce 

 


