Všeobecne z{väzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 1/2020
o pravidl{ch na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre, v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g), § 4 ods.5 písm.
a) bod 2, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) z{kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 69 ods. 2 z{kona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorš. predpisov (ďalej len „z{kon“) sa uzn{ša na tomto všeobecne z{väznom nariadení (ďalej
len “VZN”).

Čl. I.
Z{kladné ustanovenia
1. Toto VZN sa vyd{va za účelom určenia z{sad pre tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene
na území obce Veľký Kýr (ďalej len “obec”) a upravuje pravidl{ udržiavania poriadku a
čistoty na verejných priestranstv{ch pre občanov, firmy, podnikateľov a n{vštevníkov
obce.
2. Výkon pracovných činností zameraných na celoročnú odbornú starostlivosť o verejnú zeleň
zabezpečuje na pozemkoch vo vlastníctve alebo užívaní obec.

Čl. II.
Starostlivosť a údržbaverejnej zelene
1. Starostlivosť o verejnú zeleň a súkromnú zeleň zabezpečujú jej spr{vcovia, užívatelia alebo
vlastníci. Výsadbu na ploch{ch verejnej zelene zabezpečuje spr{vca. Fyzick{ alebo pr{vnick{
osoba, ktor{ m{ z{ujem o výsadbu rastlín na ploch{ch verejnej zelene, je povinn{ rešpektovať
podmienky vlastníka formulované v písomnom súhlase.
2. Pri výsadbe zelene je potrebné rešpektovať ochranné p{sma inžinierskych stavieb.
3. Údržbou zelene sa rozumie najmä udržiavanie čistoty na ploch{ch zelene, kosenie plôch
zelene a ich vyhrab{vanie, odburiňovanie, prevzdušňovanie, hnojenie a polievanie,
orez{vanie drevín, ich ošetrovanie a ochrana proti škodcom a chorob{m.
4. Vlastník, užívateľ, alebo spr{vca zelene je povinný vykon{vať:
a.) údržbu verejnej zelene tak, aby t{to bola nepretržite udržiavan{ v dobrom zdravotnom
a estetickom stave a mohla plniť svoju funkciu,
b.) pravidelnú údržbu stromov, kríkov, živých plotov a kvetinových z{honov. V prípade
úhynu drevín realiz{ciu ich výrubu a n{sledné odstr{nenie drevnej hmoty a vykonanie
n{hradnej výsadby,
c.) údržbu veľkosti a tvaru zelene tak, aby nepresahovala na susediace pozemky, aby
nezasahovala do vedení elektrickej energie a miestneho rozhlasu a nebola ohrozen{
bezpečnosť cestnej prem{vky,
d.) údržbu plôch verejnej zelene v takom stave, aby nedoch{dzalo k šíreniu burín a inv{znych
rastlín.

Čl. III.
Ochrana verejnej zelene
1.

Cieľom ochrany zelene je najmä zamedziť mechanickému, chemickému a inému
poškodeniu, zmen{m jej životných podmienok (štruktúry pôdy, vodného režimu,
chemického zloženia pôdy a pod.) a neuv{ženej likvid{cii zelene.
2. Na verejnej zeleni je zak{zané:
a.) l{mať kon{re, trhať kvety alebo inak poškodzovať dreviny, tr{vniky, prvky malej
architektúry a spevnené plochy,
b.) robiť terénne úpravy bez povolenia vlastníka alebo spr{vcu,
c.) znečisťovať plochy verejnej zelene odpadmi, ohorkami z cigariet a inými nečistotami,
d.) poškodzovať a znečisťovať zeleň zvieratami,
e.) hromadiť kon{re z orezaných drevín a viniča,
f.) umiestňovať na plochy zelene reklamné a iné objekty bez povolenia spr{vcu,
g.) vypaľovať akékoľvek porasty, kon{re, lístie a organické zvyšky rastlín,
h.) vykon{vať rozkop{vky, stavebné pr{ce alebo uskladňovať materi{ly bez povolenia,
stavať konštrukcie a parkovať motorovými vozidlami.
3. Poškodenie verejnej zelene je nutné bezodkladne ozn{miť obecnému úradu. Spôsobenú
škodu je vinníkpovinný nahradiť, za škody spôsobené zvieratami zodpovedajú ich
majitelia.
Čl. IV.
Pravidl{ dodržiavania čistoty na verejných priestranstv{ch
1. Pr{vnické a fyzické osoby a n{vštevníci obce sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok na
verejných priestranstv{ch, zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohli spôsobiť
porušenie verejného poriadku a čistoty v rozpore so všeobecne z{väznými pr{vnymi
predpismi a dobrými mravmi.
2. Vlastník, spr{vca, n{jomca alebo užívateľ sú povinní udržiavať svoje nehnuteľnosti a ich
okolie v čistote a poriadku tak, aby nečistota z nich nebola zan{šan{ na verejné
priestranstvo, aby svojím stavom nenarúšali vzhľad obce a neohrozovali bezpečnosť.
3. Pr{vnické a fyzické osoby sú povinné odkladať vzniknutý komun{lny odpad do zberných
n{dob určených na tento účel a udržiavať ich okolie v čistote.
4. Na verejných priestranstv{ch je zak{zané:
a.) trvale umiestňovaťsmetnén{doby okrem nevyhnutne potrebného času pred ich
vypr{zdnením zberovou spoločnosťou,
b.) odkladať alebo vyhadzovať odpadky (papier, obaly, fľaše, plechovky, ohorky od
cigariet a iné) mimo miest na to určených,
c.) umiestňovaťalebo skladovať odpad mimo miest na to určených;vyberať odpad zo
zberných kontajnerov a smetných n{dob (okrem zberovej spoločnosti),
d.) spaľovať komun{lny odpad na voľnom priestranstve, vo vykurovacích zariadeniach
v dom{cnostiach a zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,
e.) trvale skladovať stavebný materi{l alebo trvale parkovať motorovými vozidlami,
bez povolenia dočasne parkovať n{kladnými vozidlami, kamiónmi a ich n{vesmi,
f.) rozn{šať blato a iné nečistoty na verejné priestranstv{ kolesami motorových vozidiel.
V prípade znečistenia komunik{cií alebo verejných priestranstiev sú vodiči povinní
zabezpečiť okamžité očistenie povrchu komunik{cie alebo verejného priestranstva,

g.) vyhotovovať akýmikoľvek prostriedkami n{pisy a zobrazenia a umiestňovať plag{ty,
reklamy, inzer{ty na plochy a objekty, mimo miest na to určených,
h.) znečisťovať priestranstvo vykon{vaním osobnej, telesnej a hygienickej potreby,
i.) zakladať oheň, stanovať alebo presp{vať,
j.) bez povolenia obce organizovať športové a iné podujatia,
k.) vypúšťať obsah žúmp na verejné priestranstv{ alebo do odvodňovacích kan{lov,
l.) zasypať a znehodnotiť odvodňovacie kan{ly a jamy na odv{dzanie vody.
5. Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve počas uskutočňovania verejných
kultúrnych alebo športových podujatí zodpoved{ organiz{tor alebo usporiadateľ
podujatia. Organiz{tor, resp. usporiadateľ podujatia je povinný po ukončení podujatia
zabezpečiť vyčistenie miesta podujatia.
Čl. V.
Dodržiavanie čistoty a poriadku na nehnuteľnostiach
1. Nehnuteľnosti nach{dzajúce sa na území obce a ich okolie musia byť udržiavané tak, aby
svojim stavom nenarúšali vzhľad obce a neohrozovali bezpečnosť občanov.
2. Vlastníci alebo prev{dzkovatelia predajných st{nkov a obchodov sú povinní zabezpečiť
poriadokdo vzdialenosti najmenej dvoch metrov okolo týchto zariadení, najmä
umiestnením a pravidelným vypr{zdňovaním smetných n{dob.
3. Nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia byť udržiavané tak, aby
nečistoty neboli na verejné priestranstvo zan{šané alebo splavované (vetrom, dažďom,
polievaním) a vyčnievajúce kon{re stromov a kríkov neprek{žali chodcom pri používaní
miestnych komunik{cií, chodníkov a verejných priestranstiev.
Čl. VI.
Z{verečné ustanovenia
1. Dodržiavanie tohto VZN vykon{va starosta obce, hlavný kontrolór, poslanci obecného
zastupiteľstva alebo poverení pracovníci obecného úradu.
2. Sankcie za nedodržanie povinností alebo za porušenie z{kazov ustanovených v tomto VZN
sú upravené v osobitných predpisoch (z{kon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch).
3. Toto VZN bolo schv{lené uznesením OZ č. 2/2020zo dňa 30.01.2020a účinnosť nadobúda
15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce.

Vo Veľkom Kýre,

Ing. Judita Valaškov{
starostka obce

N{vrh tohoto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 09.01.2020do 30. 01. 2020

Toto VZN bolo vyvesené dňa:31. 01. 2020

zvesené dňa: 17. 02. 2020

