
 

 

 

OBEC ÚBREŽ 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Úbrež o udržiavaní verejného poriadku a čistoty  

obce Úbrež č. 2/2017 

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Úbreži podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona č. 369/1990 

Zb. sa na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 uznieslo v súlade s § 6 Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydať toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

 

Vyvesené po schválení: 15.12.2017 

Zvesené: 02.01.2018 

 

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Úbreži dňa 14.12.2017 

uzn. OZ č. 51/2017 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2017 

 

 

 

 

 



Časť I. 

Všeobecné ustanovenie 

§ 1 

Predmet úpravy 

Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností obce, 

obyvateľov obce, podnikov a organizácií pôsobiacich v k. ú. obce. Účelom tohto nariadenia je 

zabezpečiť ochranu celospoločenských záujmov, práv oprávnených záujmov občanov, 

organizácií, podnikov a ostatných právnických osôb pôsobiacich v obci, zabezpečenie 

verejného poriadku a čistoty v obci. Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty je 

základným predpokladom ochrany a zveľaďovania verejných priestranstiev a kvality 

susedského a občianskeho spolunažívania.  

 

§ 2 

Rozsah pôsobnosti 

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje 

- na celé územie obce 

- na všetky fyzické a právnické osoby bývajúce v obci, podniky a organizácie, ktoré majú sídlo  

  v obci 

- na občanov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť v obci 

- na všetky fyzické a právnické osoby zdržujúce sa v obci alebo prechádzajúce obcou bez 

  ohľadu na ich štátnu príslušnosť a sídlo organizácie, s ktorou sú v pracovnom pomere, alebo 

  sú jej členom 

§ 3 

Vymedzenie pojmov 

1. Čistenie, údržba a úprava sa týka: 

-  miestnych komunikácií, chodníkov pre chodcov, vodných plôch, cintorínov a ostatných   

verejných priestranstiev v obci, areálov podnikov, organizácií a ostatných právnických osôb 

pôsobiacich na území obce a priestranstiev pred dvormi a pozemkami občanov. 

2. Ochrana sa týka 

- životného prostredia, verejných priestranstiev, verejnoprospešných zariadení a spolužitia 

občanov. 

3. Verejné priestranstvo v zmysle tohto nariadenia tvoria 

- cesty, miestne komunikácie, ulice a chodníky 

- nábrežie potoka, parky, verejná zeleň a účelové plochy pre športovanie 

- okolie podnikov, organizácií a rodinných domov 

- priestranstvá občianskej vybavenosti a parkoviská 

- iné obecné priestranstvá 

Časť II. 

Práva a povinnosti 

§ 4 

Práva a povinnosti obce 

1. Obec vykonáva údržbu, úpravu a čistenie verejných priestranstiev, potoka, miestnych 

komunikácií, verejnej zelene a cintorínov. 

2.  Obec zabezpečuje verejnoprospešné služby, odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom 

FÚRA, údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia. 

3.  Zabezpečuje dostatok odpadových kuka nádob pre občanov. 



4. Zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov pri verejných 

priestranstvách pluhovaním a podľa potreby odpratávaním snehu. 

5.  Ak dôjde k znečisteniu, poškodeniu miestnych komunikácií alebo verejných priestranstiev, 

znečisťovateľ odstráni nečistoty, poškodzovateľ odstráni vzniknuté škody a veci dá do 

pôvodného stavu. 

Ak sa tak nestane, obec zabezpečí likvidáciu závadného stavu a po zistení páchateľa 

výšku nákladov nechá uhradiť osobou alebo organizáciou, ktorá to zavinila. 

§ 5 

Práva a povinnosti občanov a organizácií 

Občan a organizácie sú povinní používať miestne komunikácie, chodníky a verejné 

priestranstvá ako i verejnoprospešné zariadenia tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu a 

znečisťovaniu. V prípade ich znečistenia alebo poškodenia sú povinní uviesť veci do 

pôvodného stavu, alebo škodu uhradiť. 

§ 6 

Občania a organizácie sú povinní podľa potreby vykášať, čistiť chodníky a okraje cesty pri 

chodníku pred svojimi rodinnými domami, priestranstvo medzi domom a cestou, parcelami, 

objektmi a v zimnom období odpratávať sneh alebo ľad z chodníkov. V opačnom prípade obec 

zabezpečí čistenie alebo odpratávanie snehu na náklady vlastníka. 

§ 7 

Povinnosťou každého obyvateľa obce je nahlásiť obecnému úradu porušenie tohto nariadenia 

inou osobou alebo organizáciou. 

§ 8 

V celej obci sa zakazuje predaj tovaru a prevádzkovanie živností na verejných priestranstvách 

bez povolenia obecného úradu. 

§ 9 

Nákladné autá, autobusy, traktory a traktory s inými poľnohospodárskymi náradiami môžu 

parkovať  v obci len so súhlasom obecného úradu, a to len na to určenom priestranstve. 

§ 10 

Obec má právo dožadovať sa plnenia povinností podľa § 5 – 9 podľa rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia. 

Ochrana vecí verejného poriadku 

§ 11 

Ochrana životného prostredia 

V záujme ochrany verejného poriadku, bezpečnosti osôb a dodržiavania hygienických 

predpisov sa  z a k a z u j e v obci: 

a) Akékoľvek znečistenie verejných priestranstiev tekutým a pevným domovým ako i iným 

odpadom, 

b) Umývanie motorových vozidiel na zatrávnených verejných priestranstvách, 

c) Skladovanie štrku, piesku, zeminy, dreva, stavebného a iného materiálu na verejných 

priestranstvách. V odôvodnených prípadoch, na základe zvláštnej žiadosti, skládku 

materiálu na dobu určitú povolí v zmysle nariadenia obecný úrad, 



d) Vypúšťanie odpadových vôd a fekálií na verejné priestranstvá ako i vysypanie tuhého 

domového odpadu a iných odpadov mimo odpadových kuka nádob, tvorenie nelegálnych 

divokých skládok, 

e) Poškodzovanie, ničenie stromov, okrasných kríkov, kvetov a ostatnej verejnej zelene, 

f)  Lepenie plagátov a iných reklamných materiálov mimo tabúľ určených na tento účel, 

g) Jazda motocyklami a autami v obci, ktoré nezodpovedajú dopravným predpisom, 

h) Vykurovanie rodinných domov a objektov palivom, ktoré spôsobujú zvýšený únik oxidov 

síry, dusíkatých a iných zdraviu škodlivých látok, 

i)  voľné spaľovanie tuhého odpadu najmä v súvislosti s poškodzovaním životného prostredia, 

ovzdušia 

§ 12 

Prikazuje sa  pravidelná úprava vykášania pozemkov: 

a) Vlastníkom a užívateľom rodinných domov, objektov a pozemkov, výrobných      

a prevádzkových objektov pravidelná úprava a vykášanie 

b) Vlastníkom a užívateľom rodinných domov, objektov a pozemkov, výrobných       

a prevádzkových objektov udržiavať čistotu okolia, ktoré hraničia s verejným         

priestranstvom 

c) Reklamné tabule, firemné a iné pútače musia byť čisté, vkusne upravené tak, aby sa 

nepriečili morálnym a estetickým hodnotám. Musia byť umiestnené tak, aby nevyčnievali 

na chodníky, neprekážali chodcom a bezpečnej cestnej premávke. 

 

§ 13 

Ochrana spolužitia občanov 

V záujme dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov, rešpektovania práv spoluobčanov 

preto, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy, samosprávy a nerušili verejný 

poriadok a občianske spolunažívanie, je každý občan zdržujúci sa v obci povinný: 

a)   Dodržiavať pravidlá slušnosti a občianskeho spolužitia, zachovať nočný kľud od 22:00 do 

      6:00 hod., 

b)  Ochraňovať majetok obce, verejnoprospešné zariadenia, bezpečnostné, ochranné, 

     informačné zariadenia a dopravné značky, 

c)  Uposlúchnuť výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomocí, príkazy, pokyny a výzvy 

     orgánov obce, rešpektovať príkazové a zákazové značky, 

d)  Zakazuje sa nad mieru primeranú pomerom, obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom, 

     popolčekom, dymom, pachmi, tekutými a pevnými odpadmi a tienením. 

 

§ 14 

Chov domácich zvierat 

Zakazuje sa voľný pohyb domáceho zvieraťa (kravy, kozy, ovce, psy, husi, sliepky a pod.) v 

obci na verejných priestranstvách. 

§ 15 

Obyvatelia obce sú povinní chov hospodárskych zvierat zabezpečiť vo svojich ohradených 

objektoch, aby svojim voľným pohybom neznečisťovali verejné priestranstvá, neohrozovali 

bezpečnosť osôb, nepoškodzovali stromy, kríky, kvetinové záhony a ostatnú verejnú zeleň 

v obci, nespôsobovali škody občanom a iným subjektom pôsobiacim na území obce Úbrež. 



 

Časť III. 

Záverečné ustanovenie 

§ 16 

Dodržiavanie tohto Všeobecne záväzného nariadenia kontrolujú orgány obce. 

§ 17 

Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Starosta obce môže v zmysle § 13 ods. 9 zákona o obecnom zriadení uložiť pokutu do výšky 

200,- € občanovi a do výšky 1000,- € právnickej osobe. 

§ 18 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvo v Úbreži dňa 14.12.2017 uznesením 

OZ č. 51/2017 

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Úbreži. 

 

 

 

 

...........................................................     

                                                            MVDr. Jozef Antonič 

                                                         Starosta obce 


