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Obec Hrachovo, v súlade s ustanoveniami
§ 4 ods. 3 písm. g), h) a n) a § 6
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a ustanoveniami § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov a podľa ustanovení § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov

vydáva
tento návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 3/2022 o pravidlách na
udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Hrachovo (ďalej len
„VZN“).

Článok 1
Predmet úpravy
§1
Týmto VZN sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území
obce Hrachovo. Udržiavanie čistoty v obci a údržbu verejnej zelene zabezpečuje obec pri výkone
samosprávy.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia
§2
Pôsobnosť nariadenia a vymedzenie pojmov:
1. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených
na podnikanie a právnických osôb na území obce Hrachovo pri udržiavaní čistoty
na verejných priestranstvách v obci, miestnych komunikáciách, pri udržiavaní verejného
poriadku a pri údržbe verejnej zelene.
2. Za verejné priestranstvo sa pre účely tohto nariadenia považujú všetky pozemky a stavby
nachádzajúce sa na území obce Hrachovo slúžiace verejnému užívaniu, všeobecne
prístupné bez stavebného alebo iného obdobného technického obmedzenia prístupu alebo
vstupu na ne.
3. Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty, obdobné
komunikácie pre cestnú dopravu alebo peších alebo parkoviská vo vlastníctve obce a
verejné priestranstvá (ako priestranstvá križovatiek, lávky pre peších a iné priestranstvá
ktoré sú súčasťou miestnych komunikácií), ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené
do siete miestnych komunikácií.
4. Verejnou zeleňou sú na účely tohto nariadenia dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté
na určitej ploche prirodzeným spôsobom, alebo zámerným pestovaním človekom. Sú to
najmä stromy, kry, kvety, trávnaté plochy, na cintoríne a športoviskách. Verejnou
zeleňou nie je zeleň na pozemkoch vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb.
5. Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v
prírode a krajine a na predchádzanie ich neodôvodneného výrubu.
6. Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže
bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie
drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.
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7. Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich trvalého stavu
alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.
8. Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky pre ich zdravý rast, a to najmä
odstraňovaním buriny, orezávaním, odstraňovaním odumretých častí ohrozujúcich okolie
drevín, vykonávaním nevyhnutných chemických, mechanických a biologických opatrení
proti škodcom a podobne.

Článok 3
Udržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
a miestnych komunikáciách
1.

2.

3.
4.

5.

§3
Cieľom obce pri udržiavaní čistoty verejného priestranstva je predchádzať vplyvom,
činnostiam a zásahom, ktoré verejné priestranstvo znečisťujú a znižujú jeho funkčnú,
estetickú a úžitkovú hodnotu a vzhľad.
Pri užívaní verejného priestranstva obce je povinnosťou každého dbať na udržiavanie jeho
čistoty a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala, alebo mohla mať za následok
znečistenie verejného priestranstva.
Za zabezpečenie čistoty a údržby verejných priestranstiev zodpovedá ich vlastník,
užívateľ resp. správca alebo nájomca.
Subjekt zodpovedajúci za udržiavanie čistoty a údržby verejného priestranstva je povinný
najmä:
a) zabezpečiť jeho pravidelné čistenie,
b) zabezpečiť jeho pravidelnú údržbu.
V záujme zabezpečenia čistoty, verejného poriadku a zdravého životného prostredia sa na
území obce Hrachovo zakazuje:
a) ukladať a skladovať akýkoľvek materiál (napr. palivo, výrobky, obaly) a odpad
akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve alebo miestnych komunikáciách bez
povolenia na používanie verejného priestranstva,
b) odhadzovať mimo odpadových nádob čokoľvek, napr. papiere, obaly všetkého
druhu, ovocie, zeleninu, cestovné lístky, ohorky cigariet, žuvačky a iné nepotrebné
veci,
c) umývať a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou
nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a poznávacích značiek
vozidiel, ktoré je nevyhnutné na ich bezpečnú prevádzku,
d) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami,
e) vyklepávať a prášiť odevy, koberce a iné textílie z okien alebo balkónov, ak smerujú
na verejné priestranstvo alebo vyhadzovať rôzne predmety,
f) odstavovať vraky vozidiel na verejných priestranstvách,
g) v dôsledku vyberania a preberania obsahu zberných odpadových nádob znečisťovať
okolie,
h) voľne spaľovať akýkoľvek odpad, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve,
i) vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje
a iné,
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j) podobné látky,
k) vyhadzovať akékoľvek predmety do koryta vodného toku, alebo ich ukladať na
miesta, z ktorých by mohli byť do nich splavené a tým ohroziť akosť, alebo zdravotnú
nezávadnosť vodného toku,
l) osadzovať reklamy, plagáty a oznamovania na iných miestach, než vyhradených
obcou,
m) znehodnocovať budovy, miestne komunikácie a chodníky striekaním obrazcov a
znakov sprayovými farbami (tzv. grafity),
n) prepravovať cez obec náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený pred jeho únikom
do okolia (prášeniu, odkvapkávaniu, spadnutiu),
o) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich.
6. Osoby, ktoré spôsobili znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev sú povinné
bezodkladne spôsobené znečistenie alebo škodu na svoje náklady odstrániť, alebo
zabezpečiť ich odstránenie. Tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných
predpisov.
7. Každý, kto používa verejné priestranstvo iným spôsobom, než na aký je určené (osobitné
užívanie verejného priestranstva, zvláštne užívanie miestnej komunikácie) je povinný:
a) využívať ho na tento účel len v súlade so zákonom stanovenými podmienkami a to
tak, aby čo v najmenšej miere obmedzoval jeho užívanie obyvateľmi obce,
b) predchádzať poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva, jeho zariadení
a verejnej zelene,
c) odhadzovať odpady iba do určených nádob,
d) uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu po ukončení ambulantného, alebo
stánkového predaja, ukončení prevádzky kolotočov a iného,
e) zabezpečiť vozidlá pri prejazde obcou tak, aby tieto neznečisťovali miestne
komunikácie a verejné priestranstvo a aby nedochádzalo k úletom alebo únikom
znečisťujúcich látok na verejné priestranstvo a miestne komunikácie z
prepravovaných nákladov,
f) dodržiavať nočný pokoj,
g) umožniť prístup ku kanalizačným vpustiam, požiarnym hydrantom a odpadkovým
nádobám,
h) po ukončení osobitného alebo zvláštneho užívania uviesť verejné priestranstvo na
svoje náklady do pôvodného stavu.
8. Zvolávateľ zhromaždenia na verejných priestranstvách je povinný na vlastné náklady
zabezpečiť očistenie priestoru, kde sa konalo zhromaždenie najneskôr do 24 hodín po
ukončení zhromaždenia a nahradiť prípadné škody spôsobené účastníkmi zhromaždenia
na zeleni a iných verejných zariadeniach.
§4
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií
1. Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný bezodkladne odstrániť ich
vlastník, resp. správca miestnej komunikácie, alebo ten, kto tieto závady spôsobil.
2. Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných
úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených
výhradne pre chodcov je povinný odstrániť vlastník, resp. správca miestnej komunikácie
alebo ten kto tieto závady spôsobil.
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3. Pri znečistení cesty, resp. miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť
závadu zjazdnosti alebo schodnosti je povinný ten, kto takéto znečistenie spôsobil, ho
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady a to najneskôr do 24 hodín a uviesť komunikáciu
do pôvodného stavu. Ak tak neurobí, bude niesť náklady spojené s odstránením závady a
s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.
4. Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť závadu v
zjazdnosti alebo schodnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť vlastníkovi,
resp. správcovi miestnej komunikácie všetky náklady spojené s odstránením poškodenia
a uvedením miestnej komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa obec s tým, kto
poškodenie spôsobil nedohodne inak (napr. na odstránení závady a podobne). O uvedených
opatreniach rozhoduje starosta obce.
5. Výnimky z povinnosti stanovených v odsekoch 4 a 5 tohto ustanovenia povoľuje starosta
obce zohľadniac charakter znečistenia a poškodenia miestnej komunikácie, ako i snahu
tento stav napraviť alebo odstrániť.
§5
Dodržiavanie čistoty a poriadku na pozemku a iných nehnuteľnostiach hraničiacich s verejným
priestranstvom
1. Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia
byť upravené a udržiavané tak, aby nečistota (blato, smeti, prach) nebola na verejné
priestranstvo zanášaná (vetrom, vozidlom) a aby zeleň (konáre stromov, kríkov, burina)
neprekážala chodcom pri používaní verejného priestranstva, aby nerušila cestnú
premávku, nezakrývala dopravné značky.
2. Vlastníci (užívatelia, správcovia) nehnuteľností a oplotených pozemkov sú povinní sa
postarať o riadny odvoz domového odpadu a v prípade potreby aj odvoz iného odpadu
napríklad stavebného odpadu a pod.

Článok 4
Ochrana verejnej zelene v obci
§6
1. Cieľom obce pri ochrane verejnej zelene je predchádzať vplyvom, činnostiam a zásahom,
ktoré verejnú zeleň ohrozujú, poškodzujú, ničia a minimalizujú podmienky jej rastu a
prirodzeného vývoja.
2. Pri užívaní verejnej zelene obce je povinnosťou každého dbať na ochranu verejnej zelene a
vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala, alebo mohla mať za následok ohrozenie,
poškodenie, zničenie a minimalizáciu podmienok jej rastu a prirodzeného vývoja verejnej
zelene.
3. V záujme ochrany verejnej zelene je zakázané najmä:
a) mechanické a chemické poškodzovanie stromov a kríkov, trhanie kvetov, svojvoľné
olamovanie, orezávanie alebo výrub,
b) terénne úpravy a iné úpravy bez súhlasu vlastníka alebo obce,
c) vypaľovanie trávy, trávnatých porastov a lístia,
d) jazdenie na plochách verejnej zelene na kolobežkách, kolieskových korčuliach a
podobne,
e) parkovanie alebo opravovanie motorových vozidiel na plochách verejnej zelene,
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f) poškodzovanie zariadenia verejného priestranstva umiestneného na plochách
verejnej zelene.
4. Vlastník, užívateľ alebo správca pozemku je povinný:
a) udržiavať verejnú zeleň v dobrom zdravotnom a estetickom stave,
b) trávnaté plochy pravidelne kosiť a strihať kríky,
c) udržiavať pred burinami a inváznymi rastlinami,
d) odstraňovať odpad po kosení ako aj odstraňovať konáre, stromy a kry, ktoré
zasahujú do prejazdného profilu priľahlej pozemnej komunikácie, do priechodnosti
chodníka alebo zakrývajú dopravné značenie,
e) zimnú údržbu verejných priestranstiev zabezpečovať zametaním a odstraňovaním
snehu,
f) odstrániť sám odhrnutý sneh, ktorý tvorí prekážku vstupu na nehnuteľnosť občana,
nie však naspäť na miestnu komunikáciu,
g) uposlúchnuť výzvu obce v prípade snehovej alebo inej kalamity s určením
podmienok pre jej likvidáciu v zmysle platných právnych noriem.
5. Za škodu na verejnej zeleni zodpovedá ten, kto ju spôsobil. Fyzické a právnické osoby
zodpovedné za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sú povinné
spôsobenú škodu bezodkladne odstrániť na svoje náklady.
6. Pri zabezpečovaní výrubu drevín rastúcich na území obce sa postupuje v súlade s
osobitnou právnou úpravou

Článok 5
Sankcie
§7
Obec môže právnickej osobe, fyzickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
uložiť pokutu podľa platnej legislatívy alebo postúpiť na konanie vecne a miestne
príslušnému orgánu. Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok proti verejnému
poriadku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.

Článok 6
Spoločné ustanovenia
1.

2.
3.
4.

§8
Znečisťovanie verejného priestranstva, skladovanie materiálu a odpadu bez povolenia sa
posudzuje aj ako užívanie verejného priestranstva, za čo sa vyrubí miestny poplatok (v
zmysle VZN o miestnych poplatkoch). Povinnosť vyplatiť pokutu podľa ustanovenia § 6
tohto VZN nie je dotknutá.
Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa osobitných
predpisov.
Dodržiavanie ustanovení tohto VZN kontrolujú poverení pracovníci obecného úradu,
poslanci, hlavný kontrolór a starosta obce.
Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Hrachove uznesením č. ....................,
zo dňa .................... .
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5. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

.......................................
Ondrej Knechta
starosta obce
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