VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY
o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene
Obec Vlčany podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 2., § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto:

všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 1/2021
o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

§1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s platnou právnou úpravou
a s cieľom zabezpečiť čistotu v obci a správu, údržbu a ochranu verejnej zelene, stanoviť
povinnosti a pravidlá fyzickým a právnickým osobám pri výkone ich činnosti na území
obce Vlčany.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické osoby a právnické osoby
nachádzajúce sa na území obce.

§2
Udržiavanie čistoty v obci
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. V záujme ochrany zdravia, bezpečnosti obyvateľov a pre zabezpečenie zdravého životného
prostredia, na verejných priestranstvách v obci Vlčany sa zakazuje:
a/ ukladať a odhadzovať odpad pomimo odpadových nádob určených na ich zber,
b/ vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a nádob určených na triedený zber
odpadu,
c/ ukladať a skladovať akýkoľvek materiál (napr. palivo, výrobky, obaly, zeminu, tovar
a pod.) a odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, miestnych
komunikáciách bez povolenia na zaujatie verejného priestranstva,
d/ znečisťovať verejné priestranstvá akýmkoľvek spôsobom, najmä pľuvaním, fekáliami,
splaškovými vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami, inými kvapalinami
a iným obdobným spôsobom,

e/ odhadzovať ohorky cigariet, odpadky a žuvačky,
f/ kŕmenie voľne sa pohybujúcich zvierat,
g/ umývať, čistiť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou
nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek
vozidiel,
h/ odstavovať vraky vozidiel na parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách,
i/ osadzovať reklamy, plagáty, oznámenia na iných miestach, ako je to povolené obcou,
j/ znehodnocovať fasády objektov v dôsledku zastriekania obrazcov a znakov sprayovými
farbami,
k/ vyhadzovať akékoľvek predmety do korýt vodných tokov alebo ich ukladať na miesta,
z ktorých by mohli byť do nich splavené a tým ohroziť akosť, zdravotnú nezávadnosť
alebo prietočnosť toku,
l/ vylievať alebo vypúšťať látky škodiace vodám do vodných tokov, taktiež konanie
v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k nežiadúcemu znečisteniu vodného toku,
m/ vypúšťať odpadové vody do vodného toku bez povolenia vydaného príslušným
orgánom štátnej správy,
n/ znečisťovať miestne komunikácie vozidlami, ktoré sú znečistené nad obvyklú mieru
a ktoré sami, resp. svojimi nákladmi znečisťujú vozovku.
2. Vlastníci, správcovia, užívatelia reštauračných, kaviarenských a iných zariadení
poskytujúcich služby, sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí
svojho zariadenia a v prípade preukázateľného znečistenia v súvislosti s prevádzkovaním
predmetného zariadenia i vo väčšej vzdialenosti.
3. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom,
je povinný vlastník, správca, užívateľ nehnuteľnosti upravovať a trvalo udržiavať tak, aby
sa nečistoty z nich nedostávali na verejné priestranstvá.
4. Osoby, ktoré znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev spôsobili, sú povinné
bezodkladne spôsobenú závadu na svoje náklady odstrániť, alebo zabezpečiť jej
odstránenie. Sú právne zodpovedné za následky vzniknuté z dôvodu tohto znečistenia
a poškodenia.

§3
Ochrana drevín a verejnej zelene
1. Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií
v prírode a krajine a na prechádzanie ich neodôvodneného výrubu.1 Každý sa má zdržiavať
činnosti, ktorým poškodzuje a ohrozuje optimálny rozvoj a trvalý stav drevín.
2. Na verejných priestranstvách2 sa zakazuje:
a/ poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene,
b/ akýkoľvek svojvoľný výrub, svojvoľná výsadba akýchkoľvek drevín (stromov a krov)
a akýkoľvek iný svojvoľný zásah do verejnej zelene,
§ 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny
2
Verejným priestranstvom pre účely tohto bodu sa rozumejú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
1

c/ vypaľovanie verejnej zelene,
d/ umiestňovanie reklamy na verejnej zeleni,
e/ zakladanie ohňa alebo stanovanie na verejnej zeleni,
f/ jazda motorovými vozidlami alebo bicyklami na verejnej zeleni a parkovanie
motorovými vozidlami na verejnej zeleni,
g/ akékoľvek iné ničenie verejnej zelene.
3. Výsadba akýchkoľvek drevín na verejných priestranstvách je možná len s predchádzajúcim
písomným súhlasom obce.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
03.03.2021 uznesením č. 347/2021/24
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 04.04.2021

Vo Vlčanoch dňa 04.03.2021

Ing. János Restár v.r.
starosta obce
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