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Obecné zastupiteľstvo v Sačurove podľa § 4 ods. 3 písm. 9 Zákona SNR č. 396/90 Zb.           
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 a § 11 ods. 3 
písm. 9, vydáva pre katastrálne územie obce Sačurov  toto 

 
Všeobecné záväzné nariadenia č. 6/2011 o vytváraní zdravého životného 

prostredia, o ochrane verejného poriadku  
a zelene na území obce Sačurov 

 
Čl. 1 

Úvodne ustanovenie 
 

1.Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci svojej právomoci a v súlade s 
platnými právnymi predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovať zdravé životné 
prostredie v katastrálnom území obce Sačurov. 
2.Každý má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä zdravom a estetickom životnom 
prostredí zodpovedajúcom  potrebám a požiadavkám  občana.  Každý občan  sa podieľa  na 
starostlivosti a preto musí byť informovaný o stave životného prostredia , príčinách jeho 
poškodenia a o dôsledkoch za porušenie VZN. Jeho povinnosťou je upozorňovať na prípady 
ohrozenia a poškodzovania životného prostredia. 
3.Upraviť povinnosti vlastníkov / správcov , užívateľov/ pozemkov , verejných priestranstiev, 
nehnuteľnosti a iných objektov ako aj obyvateľov a návštevníkov obce Sačurov o zachovanie 
životného prostredia s cieľom zabrániť narušenie vzhľadu a prostredia obce a znečistenia 
verejných priestranstiev a nadmieru stanovenú právnymi predpismi ohrozovať alebo 
zhoršovať stav životného prostredia obce. 
4.Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len 
nariadenie/sa považujú všetky miesta , ktoré slúžia na verejné účely , resp. sú verejnosti 
prístupné a sú to najmä : ulica, miestna komunikácia , cesty, námestia, chodník, parkoviska, 
schody, parky, cintorín, a pod . 
5.Nehnuteľnosťami a inými objektmi na účely tohto nariadenia sú najmä všetky trvalé a 
dočasné stavby, stĺpy verejného  osvetlenia a rozvodu elektrickej energie, miestneho rozhlasu, 
nádoby, koše na odpadky a pod. 
6.Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty verejného 
priestranstva  , ochrana verejného poriadku a  udržiavanie a rozširovanie zelene. Preto  zeleň  
v katastrálnom území obce Sačurov  je chránená. 
 
                                                               Čl. 2 

Zodpovednosť za čistotu a poriadok 
 

1. Vlastníci pozemkov zodpovedajú za čistotu a poriadok verejných priestranstiev, 
nehnuteľnosti a iných objektov na území obce bez ohľadu na to akým spôsobom k znečisteniu 
došlo a sú povinný bezodkladne znečistenie alebo neporiadok odstrániť. Ich práva a nároky 
voči znečisťovateľom ostávajú zachované. 
2. Za čistotu a poriadok podľa odst. 1 zodpovedá aj zvolávateľ zhromaždenia / podľa Zákon č. 
84 / 1999 Zb. /. 
3. Majiteľ /správca , užívateľ/ budovy môže dodržiavanie  čistoty a poriadku na fasáde 
budovy , na chodníku a priľahlom priestore,  zmluvne previesť aj na inú právnickú či fyzickú 
osobu /napríklad nájomca nebytového priestoru , domovník , upratovačka/. V takomto prípade 
sa môže vymáhať plnenie povinnosti podľa tohto všeobecného nariadenia aj od týchto osôb. 
 



4. Na čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných podobných prác / napr. 
vykopávky atď. / zodpovedá právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce. 
5. Obyvateľ a návštevník obce zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje znečistenie alebo 
neporiadok. 
 

Čl. 3 
Dodržiavanie čistoty a poriadku na pozemkoch a iných nehnuteľnostiach 

 
1. Dvory, záhrady,  ploty a iné nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia byť 
upravené tak, aby nečistota / blato, smeti, prach / a konáre stromov, kríkov neprekážali 
chodcom pri používaní verejných priestranstiev. 
2. Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarušovali 
vzhľad a prostredie obce a neohrozovali bezpečnosť občanov. Za to zodpovedá vlastník resp. 
užívateľ nehnuteľnosti. Dvory , záhrady  a pozemky nachádzajúce sa v intraviláne obce musia 
byť udržiavané tak , aby nedochádzalo k ich nadmernému zaburineniu a rosievaniu buriny na 
susedné pozemky. Za tým účelom sú majitelia povinní minimálne 2 x ročne zabezpečiť ich 
pokosenie. 
3. Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, pojazdných predajní a podobných zariadení sú 
povinní zabezpečiť čistotu a poriadok v ich okolí. 
4. Vlastníci /správcovia, resp. užívatelia/ nehnuteľnosti i neoplotených pozemkoch sú povinní 
sa postarať o riadny odvoz domového odpadu a v prípade potreby aj odvoz iného odpadu. 
 
 

Čl. 4 
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách 

 
1. Právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných 
priestranstvách ,  nesmú najmä: 
a) odkladať a rozhadzovať rôzne zvyšky , odpadky a predmety /papier, obaly, škatule, fľaše, 
plechovky, ohorky cigariet a pod./ na miesta, ktoré nato nie sú určené.  
b)  zrušiť odpadové nádoby bez súhlasu obce,  
c) skladovať smeti a odpadky alebo ich  spaľovať , 
d) skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia alebo nad rámec povolenia, 
e) na území obce  jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prístupnú mieru a vozidlami, 
ktoré svojim nákladom znečisťujú vozovku. Pred výjazdom na vozovku musia byť takéto 
vozidlá očistené .Účastníci cestnej premávky sú povinní umožniť čistenie priestranstiev a 
odvoz odpadkov. 
f) vylievať na vozovku rôzne  tekutiny , splašky , oleje, chemikálie, a pod. , 
g) umiestňovať plagáty , reklamy a inzeráty na iných miestach ako na to určených, 
h) šíriť zápach alebo vypúšťať škodlivé plyny, 
i) umývať a čistiť motorové vozidlá na verejných priestranstvách a komunikáciách 
s výnimkou miestneho čistenia skiel reflektorov , brzdových a koncových svetiel s ŠPZ 
vozidiel čistou vodou, 
j) poškodzovať, ničiť zeleň, verejné objekty a zaradenia , kultúrne pamiatky, pamätníky a 
pod., 
k)  vyhadzovať do kanálov a priekop  smetí, odpad a akékoľvek predmety alebo ich ukladať 
na miestach, z ktorých by mohli byť splavené. Vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny 
škodlivé z hľadiska zdravotného alebo bezpečnostného ako sú zvyšky olejov, tekutín 
pohonných látok , žieravín a iných tekutín. Ďalej je zakázané pri vodných zdrojoch, 
priekopách a kanáloch robiť údržbu a opravu motorových vozidiel. 



l) poškodiť, zneužiť,  znevážiť vlajku a erb/znak/ obce, 
m) hanobiť hroby na miestnom cintoríne. 
2. Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu /uhlie, drevo, stavebný materiál a pod/ na 
verejnom priestranstve možno vykonať iba vtedy ak sa nedá uskutočniť mimo verejného 
priestranstva / vo dvore, objekte/. Pritom treba dbať na čistotu vozovky a chodníkov, 
bezpečnosť chodcov a zjazdnosť. Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru, 
prípadne stavebného materiálu na verejnom priestranstve, musí sa  vykonať  tak, aby 
neohrozovalo, prípadne neobmedzovalo schopnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníka, 
bezpečnosť, zdravie a majetok občanov a aby spôsobom uloženia alebo  vplyvu počasia / 
vietor , dážď .../ neznečisťovalo okolie. 
  

Čl. 5 
Čistenie chodníkov 

 
1. Čistiť chodník je povinný vlastník /správca/ alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti. Za 
chodník sa považujú tiež schody. Pri pochybnostiach, komu náleží čistiť určité mieste, 
rozhodne starosta obce. Chodníky sa musia udržiavať v stálej čistote. 
Čistením sa rozumie povinnosť kropiť a zametať, odstraňovať burinu, blato, sneh, ľad a pod. 
iné nečistoty. 

Čl. 6 
Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období 

 
1. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť vozovky zabezpečuje podľa osobitného 
programu organizácia poverená obcou. 
2. Zimnú údržbu chodníkov zabezpečuje vlastník /správca/alebo užívateľ nehnuteľnosti. Pri 
veľkých kalamitách zabezpečuje vlastník ,/správca/ užívateľ nehnuteľnosti v spolupráci s 
organizáciou poverenou zimnou údržbou. 
3. Pri väčších snehových alebo námrazových kalamitách, keď by organizácia poverená 
zimnou údržbou nestačila vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť nevyhnutnú schodnosť 
a zjazdnosť verejných priestranstiev, komunikácií a chodníkov, môže starosta obce uložiť 
právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc, ak osobitný 
zákon neustanovuje inak. 
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc má právo na úhradu 
účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia 
nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku na obecnom úrade , inak toto právo zanikne. 
4. V zimnom období treba zbaviť chodníky snehu a v prípade námrazy aj viackrát za deň a to 
v celej šírke. 
5. Ak napadne sneh v noci alebo sa v noci vytvorí námraza musia sa chodníky očistiť a 
posýpať inertným materiálom najneskôr do 7.00 hod. Bezpečnú schodnosť treba zabezpečiť 
do 21.00 hod. 
 

Čl. 7 
Obecná zeleň a verejná zeleň, údržba miestnych komunikácií 

a štátnej komunikácie 
 
1. Obecné zastupiteľstvo zabezpečuje za účinnej pomoci občanov obce, spoločenských 
organizácií a organizácií pôsobiacich v obci na vlastné náklady z rozpočtu obce : 
a/ výsadbu okrasných stromčekov a kríkov, kvetov a pod. , ktorá je nevyhnutná k zlepšeniu 
životného prostredia v obci a jej krajšieho vzhľadu, 



b/ čistenie, údržbu a úpravu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, 
verejnoprospešných zariadení a obecných propagačných tabúľ, 
c/ čistenie a údržbu štátnej komunikácie zabezpečuje okresná správa ciest na  vlastné náklady. 
2. Zeleňou sa rozumie prírodná časť obytného priestoru, najmä stromy, kríky, trávnik , kvety 
a pod. 
3. Obecná zeleň sa delí na: 
a/ vyhradenú, ktorú tvoria súkromné záhradky a predzáhradky pred obytnými domami, zeleň 
na pozemkoch škôl a iných inštitúcií na území obce, 
b/ verejnú zeleň /  ostatná zeleň  na území obce/. 
4. Za tvorbu a údržbu vyhradenej zelene je zodpovedný jej majiteľ a tvorbu a údržbu verejnej 
zelene je zodpovedný správca verejnej zelene /obecný úrad/. 
5. Správca verejnej zelene je oprávnený nariaďovať správcom vyhradenej zelene vykonávanie 
nutnej údržby, úpravy alebo rekonštrukcie. 
6. Škodu na obecnej zeleni je povinná odstrániť osoba /organizácia/, ktorá ju spôsobila na 
vlastné náklady, v opačnom prípade ju odstráni správca obecnej zelene na náklady toho kto 
škodu spôsobil. 
7. Každý zásah do obecnej zelene /jej odstránenie/ je možné len so súhlasom správcu obecnej 
zelene. Výrub stromov je možný len so súhlasom Obecného úradu v zmysle osobitných 
predpisov. 
 

Čl. 8 
Tuhý komunálny odpad 

 
1. Za domový odpad sa považujú odpadky, smetí a ďalšie materiály, ako to vyplýva a je 
vymedzené v platnej právnej úprave. 
2. Uskladňovanie domového odpadu v obci je výlučne do smetných nádob na to určených, 
preto všetky právnické a fyzické osoby sú povinné si zabezpečiť na uskladnenie a vývoz 
odpadu smetné nádoby a to prostredníctvom úradu obce. 
3. Smetné nádoby zabezpečuje obecný úrad pre fyzické osoby /občanov obce/ . 
4. Smetné nádoby pre právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť zabezpečí 
obecný úrad za úhradu v plnej výške alebo si ich zabezpečia samy na vlastné náklady. 
5. Užívatelia smetných nádob sú povinní ich udržiavať v riadnom technickom stave.  
V prípade poškodenia nádoby sú povinní bezodkladne zabezpečiť jej opravu alebo výmenu, 
ak však dôjde k úplnému poškodeniu nádoby, užívateľ novú nádobu uhrádza v plnej výške . 
6. Zberné nádoby musia umiestnené tak, aby k nim bol dobrý prístup na ich vyprázdnenie, 
aby neohrozovali bezpečnosť a pritom treba zabezpečiť dodržiavanie hygienických a 
estetických zásad. 
7. Právnická a fyzická osoba je povinná zabezpečiť riadne uskladnenie odpadkov a dbať, aby 
tieto boli na odvoz riadne pripravené. 
8. Všetky právnické a fyzické osoby v obci, ktoré produkujú odpad sú povinné 
prostredníctvom obecného úradu zakúpením vývozných lístkov v príslušnom roku zabezpečiť 
si vývoz odpadkov. 
9. Odvoz domového odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom právnických a fyzických osôb 
vykonávajúcich túto činnosť na základe nalepenia vývozného lístka na smetnú nádobu, ktorý 
nalepí vlastník alebo užívateľ smetnej nádoby, ktorá odpad vyprodukovala. 
10. Domové odpadky sa odvážajú pravidelne najmenej 2x v mesiaci podľa vývozného plánu. 
11. Odpad, ktorý vznikne pri búraní objektov  sa môže v obci uskladňovať na miesto určené 
obecným úradom. 
12. Zakazuje sa prísne skladovať odpad v katastrálnom území obce a organizovanie divokých 
skládok. 



13. Vývozné lístky v hodnote, ktorú určí obec každoročne na základe kalkulácie za smetné 
nádoby si fyzická a právnická osoba zakúpi na obecnom úrade. 
14. Pri organizovaní separovaného zberu obcou je povinnosťou právnických a fyzických 
osôb, ako aj ostatných občanov obce byť nápomocní pri jeho realizácií a zapojiť sa do neho. 
 

Čl. 9 
Ochrana materiálových hodnôt 

 
1.Akékoľvek poškodzovanie verejno-prospešných zariadení a to hlavne verejného osvetlenia , 
miestneho rozhlasu, čakárni SAD, kultúrne a iné pamiatky sa zakazuje. 
 

Čl.  10 
Medziľudské vzťahy 

 
1.Občania sú povinní na verejných priestranstvách a objektoch prístupových verejnosti 
dodržiavať pravidlá spolunažívania, aby nedochádzalo k narušovaniu medziľudských 
vzťahoch. 
2. Nočný pokoj sa stanovuje od 22,00 hod. do 6,00 hod. ráno. Všetky osoby sú povinné 
zachovávať  celoročne nočný pokoj. 
3.Nočný pokoj nesmie byť rušený používaním akéhokoľvek zdroja hluku / Nariadenie vlády 
č.40/2002 Z.z. a č. 339/2006 Z.z. / 
 

Čl. 11 
                                                 Ochrana pred požiarmi 
 
1. Zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom možno len na miestach na to určených. 
2.Vypaľovanie trávy a likvidácia slamy spaľovaním zo strany poľnohospodárskej organizácie 
a občanov sa môže uskutočniť len s písomným súhlasom starostu obce, orgánu štátnej správy 
na úseku požiarnej ochrany za podmienok, že budú dodržané všetky bezpečnostné predpisy a 
za prípadne vzniknuté škody spojené s touto činnosťou zodpovedá prevádzkovateľ. 
 
 

Čl. 12 
Chov a držanie domácich a úžitkových zvierat 

 
1. Na území obce Sačurov  možno chovať zvieratá pri dodržiavaní zdravotných, veterinárnych 
a ostatných predpisov len ak sú v tomto nariadení neobmedzené. 
2. Občania sú povinní chov hospodárskych zvierat zabezpečovať vo svojich dvoroch. Pri 
doprovode zvieraťa na pastviská alebo iné miesto v obci a mimo nej je občan povinný dbať, 
aby zviera nepoškodilo stromy, okrasné kríky, kvety a obecnú zeleň a neznečisťovalo verejné 
priestranstvá. 
3. Voľný pohyb psov v obci sa zakazuje. 
4. Držiteľ zvieraťa je povinný infekčné ochorenie zvieraťa, podozrenie z tohto ochorenia 
alebo uhynutie ihneď oznámiť príslušnému veterinárnemu a ním uvalené opatrenie ihneď bez 
prieťahu vykonať. 
5. Pásť úžitkové zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané. 
6. Vypúšťať zvieratá na dvor, do záhrad alebo ich v týchto priestoroch pásť je možné iba   
s privolením majiteľa domu. 
7. Držiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov je povinný ho prihlásiť na registráciu na obecný úrad 
v Sačurove. 



Čl. 13 
Nakladanie s vodou 

 
1. Každý občan  je povinný dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd určených pre 
zásobovanie pitnou vodou a vystríhať sa ich znečisťovaniu a znehodnocovaniu škodlivými 
látkami a materiálmi. 
2. Každý občan je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne. V prípade poruchy 
na vodovodných zariadeniach  je každý povinní  to ihneď oznámiť na obecnom úrade. 
3. Zakazuje sa používať pitnú vodu v rozpore uvedeným v ods. 2 tohto nariadenia, najmä na : 
- umývanie motorových vozidiel - umývanie a čistenie objektov - polievanie záhrad a iných 
plôch. 
 

Čl. 14 
                                                  Porušenie ustanovení tohto VZN 
 
1.Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú príslušné orgány obce. 
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN sa : 
a) právnická osoba postihuje až do výšky , ktorú stanovuje osobitný predpis do výšky 6 638 €, 
b) fyzická osoba alebo občan sa postihuje za spáchanie priestupku podľa Zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení Zákona č. 524/1990 Zb. ,za ktorý možno uložiť blokovú 
pokutu do výšky 33,00 € alebo priestupkové konanie pred komisiou verejného poriadku , 
pokiaľ toto konanie nie je trestným činom, 
c) pri opakovanom porušení bude to kvalifikované ako priestupok a ten bude odstúpený 
príslušnému orgánu štátnej správy, 
d) pokutu možno uložiť do 2 mesiacoch odo dňa , kedy sa starosta dozvedel , kto sa porušenia 
dopustil, najneskôr však do 1 roka od spáchania priestupku opodstatňujúceho pre uloženie 
pokuty. Pokuta je príjmom obce. 
3. Znečisťovanie verejného priestranstva skladovaním materiálu a odpadu bez povolenia sa 
posudzuje aj ako používanie verejného priestranstva, za čo sa vyrubí poplatok v  zmysle 
platných predpisov. 
4. Ak znečistenie neodstráni právnická alebo fyzická osoba, ktorá za čistotu a poriadok 
zodpovedá podľa § 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia, môže to z poverenia starostu 
obce vykonať iná organizácia na náklady zodpovednej právnickej alebo fyzickej osoby. 
 

Čl. 15 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať len na základe 
uznesenia OcZ formou dodatku , ktorý platí v rámci celého nariadenia.  
2. Na tomto VZN sa uznieslo OcZ v Sačurove dňa 30.09.2011 uznesením č. 49/2011, pís. B/2. 
3. VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa: 05.09.2011 a zvesené 28.09.2011. 
4. VZN  nadobúda účinnosť 15 –tým dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli , t.j. 
18.10.2011. 
4. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 2/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia 
na území obce Sačurov. 
 
 

Peter Barát                                                       
starosta obce 



 


