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Obecné zastupiteľstvo v Klokoči podľa § 6 ods. 1 a 2, § 4 ods. 3 písm. i) a n) a podľa § 4 ods. 5 písm.
a) bod 2. a 5. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 7/2019
o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej
zelene na území obce Klokoč
1. ČASŤ – ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť pravidlá pre
zabezpečenie verejného poriadku, pre udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene a špecifikovať
činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
v obci Klokoč (ďalej len „obec“).

§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez
obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon
neustanovuje inak1. Sú to najmä cesty a miestne komunikácie, chodníky, autobusové zastávky, parky,
ihriská, cintorín, verejné plochy zelene a pod.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie užívanie
verejnosti prístupných pozemkov vo vlastníctve obce, a to za účelom umiestnenia zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenia stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenia skládky, trvalého parkovania
vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je
užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a
verejných sietí2.
(3) Verejným zariadením sa rozumie najmä verejné osvetlenie, úradná tabuľa a ďalšie plochy
určené na zverejňovanie oznamov pre občanov, obecný mobiliár (lavičky, koše, kvetináče...),
hojdačky, preliezky, pieskoviská, informačné, smerové tabule a iné zariadenia umiestnené na
verejnosti prístupných pozemkoch vo vlastníctve obce.
(4) Verejná zeleň je verejnosti voľne prístupná plocha zelene na pozemkoch vo vlastníctve obce.
Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty – najmä dreviny, byliny a ich spoločenstvá, vyvinuté
prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým pestovaním a udržiavaním zo strany obce.

1

§ 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
§ 30 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
2

3

(5) Nočným kľudom je časový úsek určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a
odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých
susedských vzťahov.

2. ČASŤ – ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU
§3
Udržiavanie verejného poriadku
(1) V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov a s cieľom udržiavať
priaznivé životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá a zariadenia, budovy, oplotenia,
b) porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa, morálky a etiky, zásady občianskeho
spolunažívania, a to najmä znečisťovaním verejného priestranstva vykonaním telesnej
potreby, zvratkami, pľuvaním, verbálnym obťažovaním občanov, výtržnosťami, vyvolávaním
bitky a pod.,
c) nad mieru stanovenú osobitnými predpismi obťažovať susedov hlukom, infrazvukom,
vibráciami, prachom, popolčekom, dymom, pachom a pod.

§4
Osobitné užívanie verejného priestranstva
(1)
(2)

Na osobitné užívanie verejného priestranstva sa vyžaduje súhlas obce.
Ten, komu bolo osobitné užívanie verejného priestranstva povolené, je povinný:
a) užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
b) bezprostredne po ukončení osobitného užívania verejného priestranstva uviesť verejné
priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.

§5
Nočný kľud
(1) Čas nočného kľudu na území obce je stanovený od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho
dňa. Zakazuje sa rušiť nočný kľud nad rámec slušného občianskeho spolunažívania (najmä hlukom,
svetlom a pod.).

§6
Obmedzenie predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
(1) V záujme ochrany verejného poriadku zakazuje obec celoročne podávanie a požívanie
alkoholických nápojov3 na týchto miestach a v priestoroch:
a) v prístreškoch zastávok hromadnej dopravy,
b) v školských zariadeniach a na verejných priestranstvách v okolí 100 metrov od objektov
školských zariadení,
c) v priestoroch detských a športových ihrísk,
d) v priestoroch pohrebiska.

3

§ 2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
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(2)

Zákaz podľa ods. 1 neplatí:
a) pri jednorazových alebo krátkodobých akciách obecného významu, najmä ak ide o predajné,
propagačné alebo spoločenské podujatie organizované alebo spoluorganizované obcou,
alebo na základe písomného povolenia obce,
b) v priestoroch obcou povolených letných terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských prevádzok
poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby.

§7
Ochrana práv nefajčiarov
(1) Zakazuje sa fajčiť na miestach uvedených v § 7 ods. 1 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(2) Okrem zákazu podľa ods. 1 sa zakazuje fajčiť aj na trhoviskách a na pohrebiskách,
nachádzajúcich sa na území obce Klokoč.

3. ČASŤ – ĎALŠIE PRAVIDLÁ NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A NA
OCHRANU VEREJNEJ ZELENE
§8
Čistota verejných priestranstiev
(1) Každý je oprávnený užívať priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a účelu v
súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať akýchkoľvek činností,
ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadení
verejného priestranstva, ako aj k znečisteniu zložiek životného prostredia (pôdy, vodných tokov,
podzemných vôd, ovzdušia a pod.).
(2)

V záujme udržiavania čistoty sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) umiestňovať na tých verejných priestranstvách, ktoré sú na pozemkoch vo vlastníctve obce,
rôzne plagáty, reklamy, inzeráty, oznamy na iných miestach ako na miestach na to určených,
b) skladovať na tých verejných priestranstvách, ktoré sú na pozemkoch vo vlastníctve obce,
rôzne stavebné materiály, stavebný odpad alebo akýkoľvek iný materiál bez povolenia obce,
c) poškodzovať, ničiť verejnú zeleň; vyrubovať stromy a kríky verejnej zelene bez písomného
povolenia obce,
d) znečisťovať verejné priestranstvo smetím, papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál
a iným odpadom; nezákonne umiestňovať odpad,
e) vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad, spaľovať materiál
okrem výnimiek podľa osobitných predpisov,
f) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať verejné
priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami, s výnimkou
nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísiel motorových
vozidiel,
g) vhadzovať, vypúšťať alebo vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové vody, fekálie,
chemikálie, oleje a iné materiály a látky.

(3) Každý, kto spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva vo vlastníctve obce,
je povinný znečistenie alebo poškodenie na vlastné náklady bezodkladne odstrániť.
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§9
Starostlivosť o verejnú zeleň
(1) Starostlivosťou o verejnú zeleň sa rozumie nepretržitý proces, ktorý vedie k zachovaniu a
zlepšeniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene v urbanizovanom prostredí.
(2) Starostlivosť o verejnú zeleň zahŕňa evidenciu, tvorbu (okrem tvorby cestnej zelene), údržbu a
ochranu verejnej zelene.
(3) Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje obec (ako vlastník). Starostlivosťou o verejnú zeleň
môže obec poveriť svoju rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu alebo ju môže zabezpečiť
prostredníctvom inej osoby.

§ 10
Tvorba a údržba verejnej zelene
(1) Verejnú zeleň obec vytvára v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie zdravotne neškodného a
esteticky vyváženého životného prostredia a potrieb ekologickej stability územia na k tomu určených
plochách, prípadne na iných vhodných plochách. Pri tvorbe verejnej zelene obec rešpektuje
existujúce prírodné útvary vrátane modelácie terénu, vodných plôch, existujúcich prirodzených
ekosystémov, ako aj nároky jednotlivých drevín a rôznorodosť biotopov.
(2) Tvorba verejnej zelene na území obce prebieha v súlade s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou obce a s príslušnými právnymi predpismi.
(3) Pod pojmom údržba verejnej zelene sa rozumie cieľavedomá činnosť zameraná na udržiavanie
zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí.
(4) Plánovanou a pravidelnou údržbou verejnej zelene obec vytvára podmienky pre optimálny rast
a vývoj zelene. Údržba zelene prebieha nepretržite a riadi sa ekologickými, urbanistickými,
estetickými, biotechnickými a bezpečnostných zásadami.
(5)

Údržbou verejnej zelene sa rozumie najmä:
a) udržiavanie čistoty na plochách verejnej zelene, vyprázdňovanie a údržba odpadových košov
osadených v zeleni,
b) kosenie plôch verejnej zelene a ich vyhrabávanie,
c) odstránenie pokosenej trávy, konárov, kríkov a stromov po reze drevnej hmoty
d) odburiňovanie, prevzdušňovanie, hnojenie a polievanie verejnej zelene; údržba drevín,
hlavne orezávanie udržiavacími, stabilizačnými a tvarovacími rezmi,
e) ochrana zelene proti škodcom, parazitom a chorobám,
f) obnova existujúcej verejnej zelene a výsadba novej verejnej zelene.

§ 11
Ochrana verejnej zelene
(1) Ochrana verejnej zelene je komplexná činnosť zameraná na udržanie všetkých jej funkcií v
urbanizovanom prostredí, v zmysle rešpektovania princípu trvalej udržateľnosti. Cieľom ochrany
verejnej zelene je predchádzanie vplyvom a zásahom, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia stav a
podmienky rastu a vývoja verejnej zelene.
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(2)

Cieľom ochrany verejnej zelene je najmä zamedziť:
a) mechanickému, chemickému a inému poškodzovaniu verejnej zelene,
b) zmenám životných podmienok verejnej zelene (zmenšovanie a obmedzovanie adekvátneho a
kvalitatívne dostačujúceho výsadbového priestoru pre drevinu a jej koreňový systém s
ohľadom na nároky daného druhu, štruktúry pôdy, vodného režimu, chemického zloženia
pôdy a pod.),
c) neopodstatnenej likvidácii verejnej zelene.

(3) Pri užívaní verejnej zelene je každý povinný vyvarovať sa všetkého, čo by viedlo k jej
poškodeniu.
(4)

Na účely tohto nariadenia sa za poškodenie verejnej zelene považuje najmä:
a) odcudzenie, ničenie, trhanie, lámanie, neodborné orezávanie alebo iné poškodzovanie rastlín
–bylín a drevín vo všetkých vývojových štádiách,
b) porušovanie pôdneho krytu, zmeny životných podmienok verejnej zelene, vykonávanie
terénnych úprav a úprav verejnej zelene bez povolenia obce,
c) poškodzovanie a neoprávnené premiestňovanie neživých prvkov verejnej zelene,
d) svojvoľné vysádzanie živých a umiestňovanie neživých prvkov zelene do plôch verejnej zelene
bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce.

5. ČASŤ – SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE
USTANOVENIA
§ 12
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

(2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokoč dňa ............. uznesením
č. ....................
(3)

Toto nariadenie ruší:
a) všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách
a miestnych komunikáciách, schválené dňa 13.12.2013 uznesením č. 40/2013,
b) všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe
verejnej zelene na území obce Klokoč, schválené dňa 13.12.2013 uznesením č. 41/2013,
c) všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013 Verejný poriadok, schválené dňa 13.12.2013
uznesením č. 45/2013.

(4) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Klokoči
a účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

...........................................
Radoslav Hruška
starosta
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