Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani podľa § 4 ods. 3 písm. g/ zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 11 ods. 3 písm. g/ cit. zákona vydáva pre
katastrálne územie obce Dolná Ždaňa toto:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008
o vytváraní zdravého životného prostredia,
o ochrane verejného poriadku a zelene

§1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenie je v rámci svojej právomoci a v súlade
s platnými právnymi predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého
životného prostredia v katastrálnom území Obce Dolná Ždaňa.
§2
Čistota verejných priestranstiev
1. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky
miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu, zodpovedajúce ich určenia: obecné
komunikácie, chodníky, cesty, priechody a pod.
2. V obci sa zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá najmä:
- voľne odhadzovať odpadky (smeti, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny, iné
nepotrebné veci a pod.) mimo nádob na to určených,
- znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími
tekutinami, vrátane tekutých fekálií, maštaľného hnoja a humusu
- znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú zeleň, verejné objekty a zariadenia,
pamiatkové objekty.
3. Fasády obytných domov a iných objektov udržiavať v čistote, zbavovať nevhodných
nápisov a nevhodných kresieb.
4. Za poriadok a čistotu obecného cintorína a jeho bezprostredného okolia zodpovedá
správca cintorína podľa cintorínskeho poriadku.

§3
Čistota miestnych komunikácií

1. Za čistotu a pravidelné čistenie (zametanie) chodníkov, zodpovedajú občania bývajúci pri
týchto komunikáciách.

2. Znečistenú vozovku blatom pri výjazde vozidiel je povinný vyčistiť ten, kto znečistenie
spôsobil.
3. Parkovanie nákladných automobilov sa na základe písomného súhlasu obce povoľuje len
na priestranstve pred cintorínom.

§4
Čistota vodných tokov
1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov, príp. vodných nádrží vhadzovať smeti, odpad a
akékoľvek predmety, alebo ich ukladať na brehoch a ohroziť tak akosť alebo zdravotnú
nezávadnosť vodného toku.
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska zdravotného
alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky olejov, ropné látky, žieraviny, priemyselné a
organické hnojivá a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohrozovať zdravie užívateľov vody,
poškodzovať ich alebo hrubo narušovať vodný tok.
3. Zakazuje sa vo vodných tokoch umývať motorové vozidlá.
4. Občania bývajúci pri potoku a cestných jarkoch a rigoloch sú povinní sa starať o
jeho koryto a brehy. Pravidelne, najmenej 3x v roku kosiť burinu a fyzicky očistiť
reguláciu od trávy, buriny, kameňov a iných nečistôt, ktoré môžu umiestniť do
kontajnera.

§5
Udržiavanie čistoty v obci pri práci s materiálom
1. Vývoz zeminy a starého stavebného materiálu možno vyvážať len na miesta, ktoré určí
starostka obce v písomnom povolení.
2. Odpadkové nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo okraji vozovky len na
nevyhnutne potrebnú dobu pred vyprázdňovaním. Po vyprázdnení sa musia uložiť nádoby
za bránu do dvora. V žiadnom prípade nesmú ostať na verejnom priestranstve alebo pri
ceste.
3. Skladovanie materiálov nie je dovolené na plochách obecnej zelene.

§6
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1. Zakazuje sa:
- poškodzovanie a znečisťovanie verejného priestranstva a jeho zariadení

2. Zakazuje sa umiestňovať reklamné zariadenia na verejných priestranstvách (plagáty,
vývesky, reklamy, pútače a iné oznámenia) mimo k tomu určených miest.
3. Užívatelia stánkov, obchodov, prevádzkových objektov a iných podnikateľských zariadení
sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia. Musia
si zabezpečiť dostatočné množstvo odpadkových košov a starať sa o ich riadny stav a
pravidelné vyprázdňovanie.

§7
Zodpovednosť za čistotu verejného priestranstva
1. Za čistotu a čistenie verejného priestranstva zodpovedá ten, komu je zverené verejné
priestranstvo do užívania, a ktorý toto priestranstvo spravuje.
2. O čistotu verejných priestranstiev dbá Obecný úrad, ktorý zabezpečuje:
a) pravidelné čistenie verejného priestranstva
b) zabezpečuje zjazdnosť vozoviek a schodnosť ciest, v zimnom období tiež
odstraňovanie snehu.

§8
Obecná zeleň
1. Zeleňou sa rozumie prírodná časť obecného priestoru, súčasťou ktorej sú aj príslušné
doplnkové zariadenia ako cesty, chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky a pod.
2. Vlastníci budov a obchodných jednotiek, právnické osoby vytvorenú zeleň, trávnaté
plochy vo svojom vlastníctve, sú povinní ničiť buriny na týchto plochách.
3. Zakazuje sa poškodzovať verejnú zeleň, znečisťovať vodu, vzduch svojím nedbalým
konaním, výrobnou činnosťou, alebo spaľovaním odpadu.
4. Na výrub stromov v záhradách, brehového porastu a účelových miestach extravilánu musí
byť daný súhlas od Obecného úradu v Dolnej Ždani.
5. Každý občan a organizácia môžu vysádzať zeleň a kvety na svojom priedomí a pred
záhradkou, aby pôsobili esteticky voči ostatnému okoliu.
6. Okolie poľných ciest a ostatných okrajových častí poľnohospodárskych pozemkov,
záhrad, extravilánu obce upravujú a zbavujú buriny užívatelia.

§9
Ochrana obecnej zelene
1. Udržiavanie čistoty obecnej zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí
v obci žijú, alebo sa tu prechodne zdržiavajú.
2.
•
•
•
•
•
•
•

Zakazuje sa:
poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov, trávnikov a iných porastov.
odhadzovať nečistoty, sklo, papiere a iné odpady na trávnik
voziť sa na bicykloch a motocykloch po trávniku
vypúšťať hydinu a iné domáce zvieratá na verejné priestranstvá
púšťať volne psov na verejných priestranstvách, tieto sa musia vodiť len na vodítku
s košíkom
strieľať zo vzduchovky a iných strelných zbraní vtákov a iné živočíchy
ničiť ohrady, odpadové koše a iné zariadenia na verejnom priestranstve a jeho okolí

3. Spôsobenú škodu na zeleni, je povinná uhradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju
spôsobila.

§ 10
Chov psov – povinnosti majiteľov psov
1. Každý, kto chová alebo drží psa, alebo ho má v opatere je povinný urobiť opatrenia na
zabránenie jeho úteku, alebo voľného pohybu na verejnom priestranstve. (viď. § 16 zák. č.
115/1995 o ochrane zvierat)
§ 11
Verejné osvetlenia a iné verejné zariadenia
1. Verejné osvetlenie obhospodaruje obecný úrad (OcÚ), občania spolupracujú s OcÚ a
poruchy na osvetlení oznámia na OcÚ.
2. Zakazuje sa:
• poškodzovať verejné osvetlenie, písať, kresliť a lepiť plagáty na ne
• znečisťovať priestranstvá, autobusové zastávky a ničiť ich zariadenie (písať, kresliť a
lepiť plagáty)

§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohoto nariadenie vykonávajú orgány samosprávy obce (starosta,
poslanci, komisie).

2. Za porušenie tohoto VZN môže starostka obce a poverení poslanci ukladať blokovú
pokutu 9,96 € u verejnej zelene fyzickým osobám.
3. Za porušenie tohoto VZN môže starostka obce uložiť právnickej osobe blokovú pokutu
331,94 €.

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o vytváraní zdravého životného prostredia,
o ochrane verejného poriadku a zelene č. 4/2000
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