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Obec Ostrov v rámci výkonu samosprávy podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.
3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2021
o udržiavaní čistoty na území obce Ostrov
Článok 1
Rozsah pôsobnosti
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na reguláciu činností a stanovenie povinností na
verejných priestranstvách. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko, verejné
komunikácie, ulice, chodníky, verejná zeleň, detské ihriská, alebo iný priestor prístupný verejnosti bez
obmedzenia, ktorý slúži na všeobecné užívanie bez ohľadu na vlastnícke vzťahy, ak osobitný zákon
neurčuje inak.

Článok 2
Udržiavanie čistoty
1) Každý je povinný počínať si tak, aby svojím konaním nespôsobil znečistenie alebo poškodenie
verejného priestranstva. Verejné priestranstvá je možné užívať len v súlade s ich účelom a príslušnými
právnymi predpismi.
2) Na verejnom priestranstve sa zakazuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

ukladať a skladovať materiál všetkého druhu vrátane odpadu bez povolenia obce,
ukladať odpad vedľa nádob na ich zber,
odhadzovať odpadky, žuvačky, ohorky cigariet,
kŕmiť voľne sa pohybujúce zvieratá,
nechávať voľne pobehovať psov a iné zvieratá po verejných priestranstvách,
znečisťovať pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami, chemikáliami, splaškami
vyklepávať a prášiť odevy, koberce a iné textílie mimo na to určených miest; uvedené platí a aj o
týchto činnostiach z okien alebo balkónov, ak smerujú na verejné priestranstvo,
grilovať mimo na to určených miest,
umývať , čistiť a opravovať motorové vozidlá, s výnimkou čistenia skiel, reflektorov, koncových
svetiel a poznávacích značiek,
vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje a iné podobné
látky,
spaľovať odpad, trávu, porasty,
vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber,
vyhadzovať akékoľvek predmety do korýt vodných tokov , alebo ich ukladať na miesta, kde by
mohli byť splavené, vylievať do nich chemické látky, alebo odpadovú vodu a tým ohroziť akosť,
zdravotnú nezávadnosť, alebo prietok toku,
znečisťovať miestne komunikácie a chodníky,
jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich.

3) Čistenie verejných priestranstiev sa zabezpečuje tak, aby nedochádzalo k narušeniu vzhľadu
a prostredia v obci. Subjekt zodpovedajúci za udržiavanie čistoty a údržbu verejného priestranstva je
povinný zabezpečiť čistenie spravidla v ranných, alebo večerných hodinách.
4) Zimná údržba je zabezpečovaná obcou. Po jej skončení sa pristúpi k očisteniu od posypového
materiálu.
5) Každý, kto používa verejné priestranstvo iným spôsobom, než na aký je určené (osobitné užívanie
verejného priestranstva, zvláštne užívanie miestnej komunikácie) je povinný:
 Využívať ho na ten účel a len v povolenom rozsahu tak, aby v čo najmenšej miere obmedzoval jeho
užívanie ostatnými obyvateľmi obce,
 Zabrániť jeho poškodzovaniu a znečisťovaniu,
 Umožniť prístup ku kanalizačným vpustiam, požiarnym hydrantom a odpadkovým nádobám,
 Po ukončení osobitného stavu užívania uviesť priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.

Článok 3
Sankcie
1) Porušenie povinností uvedených vo všeobecne záväznom nariadení, môže byť priestupkom podľa
§ 46 alebo § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (môže byť uložená pokuta 33 eur), alebo
priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d) [môže byť uložená pokuta 100 eur],
ktoré prejednávajú okresné úrady.
2) Porušenie všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou
osobou je tzv. správnym deliktom podľa § 27b ods. 1 písm. a) a b) zákona o obecnom zriadení (obec
môže uložiť pokutu do 6 638 eur).

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Ostrove dňa ….......
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.6.2021.
3) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ostrove.
4) Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 4/2008 o udržiavaní čistoty a údržbe
verejnej zelene na území obce Ostrov, na ktorom sa uznieslo zastupiteľstvo uznesením č. 7/2008 zo
dňa 23. júna 2008.

V Ostrove, dňa 14.5.2021

Jozef Tkácz
starosta obce

