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Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márií, na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) v
súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
o udržiavaní čistoty v obci
č. 3/2020
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet VZN
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je
v rámci výkonu samosprávnych právomocí a v súlade s platnými predpismi
stanoviť pravidlá na udržiavanie čistoty v obci Svätá Mária.
§2
Pôsobnosť VZN
1. Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky právnické osoby a
fyzické osoby (ďalej len „všetky osoby“), ktoré sa zdržiavajú na území obce
Svätá Mária.
2. Každý obyvateľ obce má právo žiť vo všestranne priaznivom a zdravom
životnom prostredí, podieľať sa na starostlivosti o neho a upozorňovať na
prípady ohrozovania a poškodzovania životného prostredia.
§3
Vymedzenie základných pojmov
1. Pre účely tohto nariadenia sa pod pojmom verejné priestranstvo rozumejú
všetky miesta, ktoré sú prístupné všetkým bez obmedzenia, slúžia na
všeobecné užívanie a verejné účely. Verejným priestranstvom sa rozumejú aj
miestne komunikácie, ktoré slúžia miestnej doprave a chodcom, park a iný
priestor, ktorý bez ohľadu na vlastníctvo slúži na všeobecné užívanie - § 2b
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
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DRUHÁ ČASŤ
PORIADOK A ČISTOTA
§4
Poriadok a čistota verejných priestranstiev
1. Zakazuje sa akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev, umiestňovanie
odpadu na iné miesta a do iných nádob, než ktoré sú na to určené a vyberanie
odpadov z týchto miest a nádob.
2. Je zakázané poškodzovať verejnú zeleň, vodné toky, nádrže, iné verejné
zariadenia (napr. verejné osvetlenie, nádoby na odpad a pod.) alebo ich užívať
iným spôsobom, než na ktorý sú určené.
3. Každý je povinný dbať, aby pri svojej činnosti neobťažoval iné osoby prachom,
dymom, pachmi, pevnými alebo tekutými odpadmi, svetlom, tienením a
vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na verejné priestranstvo.
4. Ak dôjde k znečisteniu verejného priestranstva je osoba, ktorá znečistenie
spôsobila, povinná bezodkladne upustiť od protiprávneho konania a škodu
(znečistenie) odstrániť.
§5
Užívanie verejných priestranstiev iným než zvyčajným spôsobom
(zvláštne užívanie)
1. Zvláštnym užívaním sa rozumie užívanie diaľnic, ciest a miestnych
komunikácii iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré
sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“), na ktoré je potrebné povolenie
cestného správneho orgánu okrem prípadov uvedených v ust. § 8b ods. 8 a
9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vydané
na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (obce) a záväzného
stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti
podľa osobitných predpisov.
2. Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných
vedeniach (ďalej len „vedenie“) uložených v pozemných komunikáciách
nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník
alebo správca tohto vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na
zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky na komunikácii.
Odstránenie takej poruchy na vedeniach je zvláštnym užívaním, na ktoré sa
vopred nevyžaduje povolenie cestného správneho orgánu. Vlastník alebo
správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy
vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie. Cestný správny orgán na
základe žiadosti predloženej vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne
vydaným rozhodnutím určí podmienky uvedenia diaľnice, cesty alebo
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miestnej komunikácie do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo
správcu vedenia. Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie
nevyberá.
Skládky materiálov alebo reklamné stavby ako aj iné zariadenia, ktoré
neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky
a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke tak, aby bránili
vodičovi v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.
Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod
okresu alebo územný obvod kraja, na ktorého území sa podujatie začína.
Športové a iné podujatia konané na miestnych komunikáciách povoľuje obec.
Na vydanie povolenia cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci
súhlas dotknutého okresného úradu v sídle kraja, stanovisko správcu
pozemnej komunikácie a záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu
vydané v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
Ak sú na verejných priestranstvách vykonávané spoločensko-kultúrne
aktivity, predaj alebo poskytované služby oprávnené osoby sú povinné
zabezpečovať dodržiavanie čistoty okolia.
Osoby užívajúce verejné priestranstvá sú povinné zabezpečiť svoj materiál,
výrobky alebo tovar pred neoprávnenou manipuláciou alebo nežiaducim
rozptýlením do okolia. Po ukončení činnosti podľa predchádzajúcich odsekov
je užívateľ verejného priestranstva povinný bezodkladne uviesť verejné
priestranstvo do pôvodného stavu na vlastné náklady.
§6
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácii

1. Závady v zjazdnosti ciest a miestnych komunikácii je povinná odstrániť obec
ako správca miestnych komunikácii. Správca je povinný vykonávať
pravidelné kontroly bezpečnosti pozemných komunikácii, ktoré sú súčasťou
transeurópskej cestnej siete a prieskumy možného vplyvu prác na týchto
pozemných komunikáciách na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
2. Závady v schodnosti miestnych komunikácii určených pre chodcov alebo
v schodnosti chodníkov je bez prieťahov povinný odstrániť správca.
3. Na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípadne schodnosti možno používať
chemické posypové materiály v súlade s osobitnými predpismi a len tam, kde
je to nevyhnutne potrebné. Spôsob a rozsah ich použitia ustanovuje
vykonávací predpis.
4. Pri znečistení cesty, alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže
spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez
prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak
nestane, je povinný uhradiť správcovi náklady spojené s odstránením
znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.
5. Pri poškodení cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže
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§9
Účinnosť
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márií dňa
11. 05. 2020, uznesením č. 16/2020
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 06. 2020 .

VZN zverejnený: 12. 05. 2020
VZN zvesený:
...................................................
Alžbeta Mátyásová
starostka obce Svätá Mária
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