NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pochabany č. XY / 2020
o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, o ochrane verejnej
zelene a o určení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané
alebo obmedzené
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Splnomocnenie a predmet
1. Obec Pochabany (ďalej len „obec“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „nariadenie“) pri výkone samosprávy podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. a 5. zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) na základe zákonného splnomocnenia obsiahnutého v § 4 odseku 3 písm. g), h)
a n) zákona o obecnom zriadení.
2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečenie čistoty a verejného poriadku v obci, a tým
utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce
a ochrana životného prostredia v obci. Cieľom ustanovenia činností, ktorých vykonávanie je
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste v obci je utvárania zdravých
medziľudských a susedských vzťahov v obci a napomáhanie vytváraniu pokojného prostredia
pre život obyvateľov a návštevníkov obce.
§2
Pôsobnosť
1. Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby
zdržiavajúce sa, majúce sídlo alebo vykonávajúce pôsobnosť na území obce.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov. 1
§3
Vymedzenie základných pojmov
1. Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom verejná zeleň rozumie súhrn všetkých voľne
rastúcich, prirodzeným spôsobom alebo zámerným cieľavedomým založením
a usmerňovaním človekom, a verejne prístupných vegetačných formácií nachádzajúcich sa na
miestach, ktoré sú verejným priestranstvom podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení, na
verejnom cintoríne a na verejných športoviskách, najmä stromy, kry, kvety, zelené plochy,
nádoby so zeleňou.
2. Súčasťou verejnej zelene sú aj zariadenia verejného priestranstva, ktorými sa na účely
tohto nariadenia rozumejú predmety trvale alebo dočasne umiestnené na verejnom
priestranstve a slúžiace prechodne alebo trvale verejnosti, najmä prvky architektúry obce,
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vybavenie detského a športového ihriska, odpadové koše, lavičky, zábradlia, oplotenia,
rampy, prístrešky, odpočívadlá, fontány, drobné vodné útvary, svietidlá, elektroinštalačné
prvky verejného osvetlenia, stĺpy verejného osvetlenia, hydranty, kanálové poklopy a vpuste
dažďovej vody, tabule a značky, umelé nerovnosti a iné prvky dopravných zariadení,
bezpečnostné kamerové monitorovacie zariadenia.
3. Čistotou v obci sa rozumie všeobecne želateľný estetický stav verejných priestranstiev
a verejnej zelene v obci.
4. Čistením sa na účely nariadenia rozumie činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch
odstraňujú nežiaduce nečistoty, zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej
dopravy, hygieny a estetiky.
DRUHÁ ČASŤ
ČISTOTA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A VEREJNEJ ZELENE A OCHRANA
VEREJNÉHO PORIADKU
§4
1. Je zakázané akékoľvek znečisťovanie 2 verejných priestranstiev a verejnej zelene v
obci, napríklad vyhadzovaním cigaretových ohorkov, vyhadzovaním alebo lepením žuvačiek,
pľuvaním, zvracaním, umiestňovanie odpadu na iné miesta a do iných nádob, než ktoré sú na
to určené podľa osobitných predpisov a nariadení obce a vyberanie odpadov z týchto miest a
nádob.
2. Smetné nádoby a vrecia sa môžu ponechať na chodníku alebo okraji vozovky len na
nevyhnutne potrebnú dobu pred vyprázdňovaním. Vlastníci alebo užívatelia rodinných domov
musia mať uložené smetné nádoby na vlastnom alebo užívanom pozemku.
3. Je zakázané poškodzovať 3 verejnú zeleň alebo ju užívať iným spôsobom, než na ktorý
sú jej jednotlivé zložky určené, napríklad vykonávaním osobnej biologickej potreby fyzických
osôb, táborením, stanovaním, bivakovaním, jazdou na koni alebo zakladaním ohňa.
4. Je zakázané umývať motorové vozidlá alebo nakladať s látkami znečisťujúcimi
životné prostredie na iných miestach, než ktoré sú na to určené.
5. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným
priestranstvom, je povinný vlastník, resp. užívateľ upravovať a trvalo udržiavať tak, aby sa
nečistoty z nich nedostávali na verejné priestranstvá a verejnú zeleň, pričom je zakázané
znehodnocovať verejné priestranstvo uložením odpadu, likvidovanej zelene, snehu, zeminy
a iné nečistoty.
6. Ak dôjde k znečisteniu verejného priestranstva je osoba, ktorá znečistenie spôsobila,
povinná bezodkladne ho vyčistiť.
7. Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných
porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby
neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili bezpečnú cestnú premávku.
8. Stavebné objekty je vlastník a užívateľ povinný udržiavať v takom stave, aby neboli
spôsobované škody na zdraví a majetku iných osôb a neobmedzovali tieto osoby pri užívaní
nimi vlastnených alebo užívaných nehnuteľností.
9. Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými
odpadovými žľabmi a odpadovými rúrami, aby voda nestekala na chodníky a chodcov.
10. Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a
nevhodných kresieb. Za to zodpovedá vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti. Obchodné
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reklamy a firemné tabule musia byť čisté a umiestnené tak, aby nevyčnievali na chodníky,
aby neprekážali a neobmedzovali chodcov a nevytvárali prekážky v cestnej premávke.
11. Umiestňovať plagáty, vývesky, nálepky, pútače a iné oznámenia na verejných
priestranstvách a verejnej zeleni mimo k tomu určených miest sa zakazuje. Umiestňovanie
volebných plagátov upraví osobitné všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní
volebných plagátov na území obce. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na reklamné stavby podľa
osobitného zákona. 4
12. Na verejných priestranstvách je oprávnená vysádzať dreviny len obec alebo ňou
poverená organizácia. Iná právnická alebo fyzická osoba môže na verejných priestranstvách
vysádzať dreviny len s písomným súhlasom obce.
13. Na verejných priestranstvách je oprávnená osadzovať okrasné kamene, tyče, pätníky
a iné prekážky len obec alebo ňou poverená organizácia; iná osoba len s písomným súhlasom
obce.
§5
Užívanie verejných priestranstiev v osobitných prípadoch
1. Pri užívaní verejných priestranstiev na iné účely, než na ktoré sú určené, napríklad
manipulácia s rôznymi materiálmi alebo výrobkami alebo pri osobitných činnostiach
na základe povolenia príslušného orgánu, napr. cestného správneho orgánu, stavebného úradu
môže byť užívanie verejného priestranstva obmedzené len v nevyhnutnej miere
a na nevyhnutne potrebný čas a pri dodržaní podmienok určených v príslušnom povolení, ak
je vydané.
2. Ak sú na verejných priestranstvách vykonávané spoločensko-kultúrne aktivity
a športové podujatia a stým spojený predaj alebo poskytovanie služieb, oprávnené osoby sú
povinné zabezpečovať dodržiavanie čistoty okolia na vlastné náklady.
3. 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
Chov a držanie zvierat
1. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
povereného zamestnanca obce preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
2. Každý pes musí byť riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou.
3. Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu psov
možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť
vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácií tak, aby bolo možné psa ovládať
v každej situácií.
4. Psa nie je prípustné:
a) vodiť na miesta, kde je vstup so psom zakázaný podľa odseku 5,
b) nechať voľne pohybovať sa na verejne prístupných miestach a na miestach, kde je
voľný pohyb psa zakázaný,
c) ponechať samého bez uviazania na verejne prístupných miestach,
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d) nebezpečného psa 5 uviazať a ponechať samého na verejnom priestranstve,
e) vodiť pri jazde bicyklom.
5. Zakazuje sa nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve. 6
6. Zákaz voľného pohybu psa neplatí na voľných plochách extravilánu obce, pričom na
poľnohospodársky obrábaných plochách len po zbere úrody.
7. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej
osoby, ktorá psa vedie.
8. Voľný pohyb psov v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia je zakázaný na
celom území obce.
9. Zakazuje sa vstup so psom:
a) na verejné detské ihriská a pieskoviská,
b) do verejných budov,
c) na verejné cintoríny,
d) do verejných školských, kultúrnych a sociálnych zariadení.
10. Osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo alebo miesto, kde je voľný pohyb psov povolený a uložiť na určené
miesto. Určeným miestom je odpadová nádoba na zmesový komunálny odpad.
11. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo
vrecúško, najmä mikroténové, igelitové, papierové na odstránenie psích výkalov, ktorými pes
znečistil verejné priestranstvo alebo miesto, kde je voľný pohyb psov povolený a na
vyžiadanie povereného zamestnanca obce je povinný sa nimi preukázať.
12. Chovať a držať hospodárske zvieratá je možné len na takých miestach, ktoré
zodpovedajú príslušným územnoplánovacím a stavebno-technickým predpisom a takým
spôsobom, aby chovaním a držaním hospodárskych zvierat nedochádzalo k obťažovaniu
iných osôb nad mieru primeranú pomerom (napr. hlukom, znečistením životného prostredia,
únikom zvierat) a pri dodržaní zdravotníckych, veterinárnych predpisov a predpisov na
ochranu životného prostredia.
13. Voľný pohyb hospodárskych zvierat je zakázaný na všetkých verejných
priestranstvách v obci. 7
14. Vstup s hospodárskym zvieraťom je zakázaný ma miestach uvedených v odseku 9.
15. Aby nedochádzalo k vytváraniu zdroja hygienického znečistenia a vzniku takých
obmedzení, ktoré obmedzujú funkciu bývania na okolitých pozemkoch obec stanovuje
v súlade so zákonom 8 tieto územné podmienky pre chov a držanie zvierat:
a) V zastavaných územiach, okrem plôch určených územným plánom obce pre chov
veľkých hospodárskych zvierat, ak v písm. b) nie je uvedené inak, sa povoľuje:
- chov malých hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat, aj to v obvyklom množstve,
najviac však v počte 30 kusov hydiny, 50 kusov králika domáceho,
- chov včiel na pozemkoch s výmerou väčšou než 1 000 m2, to najviac v počte 10 včelstiev,
- chov veľkých hospodárskych zvierat najviac v počte 2 kusy hovädzieho dobytka, 2 kusy
koní, 3 kusy ovcí, 3 kusy kôz, 3 kusy ošípaných.
b) V zastavaných územiach sa zakazuje chov veľkých hospodárskych zvierat na
pozemkoch, ktorých výmera vo vlastníctve alebo nájme tej istej osoby je menšia
ako 1500 m2,
c) V zastavaných územiach sa zakazuje voľný chov holubov v holubníku.
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d) Mimo zastavaného územia obce je možné chovať a držať zvieratá na plochách
určených územným plánom obce pre chov zvierat.
§7
Ochrana verejného poriadku
1. Na verejnom priestranstve je zakázané rušiť verejný poriadok hlasovými a hlukovými
prejavmi, vrátane reprodukovanej hudby nad mieru primeranú pomerom.
2. Počas nedele, štátnych sviatkov a iných pracovného pokoja 9 sa zakazuje obťažovať
nadmerným hlukom svoje okolie najmä púšťaním hlasnej reprodukovanej hudby, ktorá
nadmerne obťažuje okolie, kosením trávnikov motorovými kosačkami, používaním
motorového domáceho náradia produkujúceho hluk, v rozsahu 24 hodín.
3. Obmedzenie podľa § 7 tohto nariadenia sa nevzťahuje na:
a) posledný a prvý deň roka, kedy je možné používať pyrotechnické výrobky,
b) kultúrne, spoločenské a športové akcie usporadúvané obcou pre širokú verejnosť za
podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených strán,
c) prípady určené plánom činnosti, ktoré nemožno vykonať v inom čase, a to najmä úpravy
komunikácií, čistenie, umývanie, zimná údržba komunikácií, odstraňovanie havárií
inžinierskych sietí.
§8
Sankcie
1. Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou je priestupkom
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou alebo osobou
oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom postihovaným podľa zákona
o obecnom zriadení.
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§9
Spoločné ustanovenia
1. Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo obce Pochabany dňa ...............
2. Návrh tohto nariadenia bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej tabuli
a webovom sídle obce dňa .......................
3. Prijaté nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa ...
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia schváleného
nariadenia.

Mária Štrbáková
starosta obce
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