
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zbehy  
 

č. 1 / 2009 
 

o čistote obce  a  verejnom poriadku  
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990/ 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s cieľom zabezpečiť tvorbu a ochranu 
zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce a ochrany životného 
prostredia a poriadku na území obce Zbehy, sa uzniesla na tomto Všeobecne záväznom 
nariadení obce Zbehy o čistote obce a verejnom poriadku (ďalej len „nariadenie  „). 
 

§ 1  
Základné ustanovenia 

1. Toto nariadenie upravuje v záujme zlepšovania životného prostredia zabezpečenie 
čistoty verejných priestranstiev a poriadku na území obce Zbehy a miestnej časti 
Andač. 

2. Za verejné priestranstvá sa pre účely tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré 
slúžia verejného užívaniu, resp. sú verejnosti voľne prístupné. Sú to najmä pozemné 
a miestne komunikácie na území obce, chodníky, verejná zeleň, detské ihriská, 
športové ihriská, parky, cintorín, okolie rodinných domov, okolie základnej 
a materskej školy, autobusové čakárne a pod. 

 
§ 2 

Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev  
Zakazuje sa : 

a.) bez povolenia obce užívať verejné priestranstvo osobitným spôsobom (umiestnenie 
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného 
alebo reklamného zariadenia, trvalé parkovanie vozidiel, umiestňovanie akýchkoľvek 
skládok a pod., 

b.) znečisťovanie verejného priestranstva odpadovými vodami, 
c.) znečisťovaním verejného priestranstva pľuvaním, odhadzovaním ohorkov z cigariet, 

odhadzovaním, odkladaním alebo skladovaním odpadov, 
d.) vypaľovanie trávnatých porastov, pálenie odpadov a nečistôt na verejných 

priestranstvách, 
e.) umiestňovanie plagátov, ponúk a inzerátov mimo vývesných tabúľ určených obcou, 
f.) akokoľvek  znehodnocovať , poškodzovať a ničiť verejnú zeleň . Zásahy do verejnej 

zelene, najmä jej likvidácia je možná len so súhlasom obce Zbehy, 
g.) akokoľvek  znehodnocovať , poškodzovať a ničiť dopravné značky, 
h.) nechávať psov alebo iné zvieratá voľne sa pohybovať po verejných priestranstvách 

a spôsobovať znečisťovanie výkalmi. 
i.) Vjazd vozidiel, ktoré znečisťujú komunikácie a verejné priestranstvá, 
j.) Znečisťovať fasády domov a objektov rôznymi kresbami. 

 
 

 
 



§ 3 
Udržiavanie čistoty pri užívaní verejného priestranstva 

1. Každý je povinný užívať verejné priestranstvo spôsobom a v rozsahu 
zodpovedajúcemu jeho určeniu. 

2. Ten, komu bolo povolené užívať verejného priestranstvo osobitným spôsobom je po 
skončení  užívania povinný bez odkladu uviesť verejné priestranstvo do pôvodného 
stavu a je povinný vykonať jeho čistenie. 

3. Nakladania a skladanie vecí na verejnom priestranstve je dovolené len vtedy, keď ho 
nemožno vykonať mimo verejného priestranstva (vo dvore, v nehnuteľnosti a pod.) 
pričom : 

a.) naloženie alebo zloženie veci musí byť vykonané čo najrýchlejšie a v prípade 
znečistenie verejného priestranstva musí byť očistené, 

b.) pri nakladaní a skladaní musí byť zabezpečená zjazdnosť a schodnosť 
verejného priestranstva, 

c.) veci určené na naloženie je možné na verejné priestranstvo pripraviť iba na 
určený alebo zjednaný deň odvozu ( staré nepotrebné veci, stavebný odpad 
a pod.), 

d.) sypké materiály uložené na verejnom priestranstve sa nemôžu skladovať na 
verejnej zeleni a musia byť zaistené tak, aby nemohli byť roznášané snehom, 
vodou, vetrom a pod.  

 
   

§ 4 
Čistenie verejného priestranstva 

Čistenie verejného priestranstva zabezpečujú obec, právnické a fyzické osoby, zodpovedné 
v zmysle § 5 tohto nariadenia.  
 

§ 5 
Zodpovednosť za zabezpečenie čistoty verejného priestranstva 

1. Každý je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, ktoré 
spôsobil. 

2. Za zabezpečenie čistoty verejného priestranstva zodpovedá vlastník pozemku. 
3. Za zabezpečenie čistoty verejného priestranstva vo vlastníctve obce zodpovedá Obec 

Zbehy. Pokiaľ bolo Obcou Zbehy povolené osobitné užívanie verejného priestranstva, 
zodpovedá za zabezpečenie čistoty jeho užívateľ. 

4. Za zabezpečenie čistoty chodníkov v zastavanej časti obce zodpovedá vlastník, 
správca alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.  

5. Za zabezpečenie výsadby a údržby kvetinových záhonov, za kosenie trávnikov 
v zastavanej časti obce zodpovedajú príslušní majitelia nehnuteľností. Pri 
nehnuteľnostiach, v ktorých bývajú občania, ktorým zdravotný stav nedovoľuje 
udržiavať verejné priestranstvo, prevádzajú túto činnosť zamestnanci obecného úradu. 

6. Za  znečistenie  spôsobené užívateľom rodinného domu   alebo nebytového priestoru, 
alebo vzniknuté s prevádzkou v nebytovom priestore, zodpovedá tento užívateľ. 

7. Obchodné prevádzky a obdobné zariadenia musí prevádzkovateľ vybaviť dostatočným 
množstvom odpadových nádob, ktoré musí udržiavať v riadnom stave a zabezpečovať 
čistotu v ich   bezprostrednej blízkosti. Na ostatných verejných priestranstvách majú 
túto povinnosť správcovia verejných priestranstiev. 

8. Ten,  kto je zodpovedný za udržiavanie čistoty verejného priestranstva, môže čistenie 
zveriť inému, tým sa však nezbavuje zodpovednosti za udržiavanie čistoty.  

 



 
§ 6 

Čistota vodných tokov  
1. Do korýt vodných tokov sa zakazuje hádzať smeti, odpad  a akékoľvek iné predmety, 

ktoré by mohli byť do nich splavené. 
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska 

zdravotného a bezpečnostného. 
3. Zakazuje sa vo vodných tokoch umývať motorové vozidlá. 
4. Zakazuje sa vypúšťať splašky do vodných tokov, obecných kanálov a na verejné 

priestranstvá. 
 

§ 7 
Stavebné zásahy do verejného priestranstva a miestnych komunikácií 

 
1. Stavebné zásahy a stavebno-udržiavacie práce (výkopy na kanalizáciu, vodovo, 

plynové potrubie a pod.), ktoré vyžadujú rozkopanie komunikácií, chodníkov 
a verejného priestranstva, čo má za následok obmedzenie ich užívania , možno 
vykonať len po vydaní rozhodnutia na základe žiadosti. 

2. Stavebný zásah do vozovky a chodníkov môže vykonať len právnická alebo fyzická 
osoba s registráciou na činnosť v oblasti stavebných prác. 

 
 

§ 8 
Zabezpečenie verejných priestranstiev a zjazdnosti vozoviek v zimnom období 

1. Za zabezpečenie zjazdnosti vozoviek v zimnom období zodpovedá príslušný správca 
vozovky (štátna správa ciest, obecný úrad) a to : 

a.) odstraňovať sneh mechanickým alebo ručným spôsobom 
b.) posýpať povrch hmotami (štrk, piesok a pod.) bez použitia škodlivých 

chemických prostriedkov. 
2. Písmeno a/  a b/ sa vzťahuje aj na právnické a fyzické osoby, ktoré sú povinné 

udržiavať okolie  bytových a nebytových priestorov. 
 

§ 9 
Čistota vonkajšieho vzhľadu obchodných a prevádzkových zariadení 

1. Vlastníci alebo užívatelia obchodných a prevádzkových zariadení sú povinní 
zabezpečiť čistotu výkladných skríň, vstupných dverí a prevádzkového označenia. 

 
§ 10  

Nočný kľud 
Čas nočného pokoja za území obce Zbehy sa určuje od 22,00 do 6,00 v každom kalendárnom 
dni. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud.   
   Toto obmedzenie sa nevzťahuje na posledný a prvý deň v roku a v dobe konania kultúrnej, 
spoločenskej, športovej resp. inej akcie, na priebeh ktorej aj po 22,00 ho dala písomný súhlas 
obec Zbehy. Spôsob ochrany nočného pokoja je určený v osobitnom predpise (§ 47 ods. 1 
písm.b/ zákona NR SR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov). 
 

 
 
 
 



 
§ 11  

Verejný poriadok na športových a kultúrnych podujatiach 
 

1. Verejný poriadok na športoviskách, športových, kultúrnych a spoločenských 
podujatiach zabezpečujú organizátori. 

2. Uskutočňovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na území obce je 
možné vykonať len na základe písomnej žiadosti organizátora podujatia  a písomného 
súhlasu obecného úradu. 

3. Uskutočnenie kultúrneho, športového a spoločenského podujatia musí byť v súlade 
s právnymi, etickými a mravnými hodnotami spoločnosti. 

 
§ 12  

Sankcie  
1. Konanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami toho nariadenia sa kvalifikuje ako 

priestupok proti poriadku v správe podľa § 45,46,47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

2. Tomu, kto vykonáva činnosť, ktorú toto nariadenie zakazuje, môže starosta obce 
uložiť pokutu do výšky 165,96 € ( 5000,- Sk). 

3. Starosta obce Zbehy môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
za porušovanie uvedeného nariadenia na základe § 13 ods.9 písm. a/ a b/ zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu ož do 
výšky  6 638,78 € (200 000,- Sk) ak : 

a.) poruší nariadenie o čistote obce a verejnom poriadku 
b.) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti 

a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce 
c.) znečisťuje verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest 

 
§ 13 

Záverečné ustanovenia 
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obec Zbehy prostredníctvom 

orgánov obce a zamestnancov obecného úradu. 
2. Toto nariadenie obce Zbehy bolo schválené uznesením OZ č. 6/2009 a nadobúda 

účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia. 
 
 
                                                                                                     
 
                                                                                                   Ing. Ivan Habiňák 
                                                                                                        starosta obce  
 
 
Zverejnené dňa 17.9.2009 
   
      
  

 


