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Návrh VZN vyvesený :                                                           30.05.2022  

VZN schválené obecným zastupiteľstvom :                      15.06.2022  

VZN vyvesené na obecnej tabuli obce :                             16.06.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňa :                                            01.07.2022 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pavlovce 

č. 12/2022 

o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci  

a ochranu verejnej zelene na území Obce Pavlovce 

 

 

Obec Pavlovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. g), § 4 ods. 5 písm. a) bod 2.    
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

v y d á v a 

pre územie Obce Pavlovce toto Všeobecne záväzné nariadenie číslo 12/2022 o pravidlách na 
udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území Obce Pavlovce.  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Pavlovce (ďalej len „VZN“) upravuje pravidlá udržiavania 
poriadku a čistoty na verejných priestranstvách pre občanov a návštevníkov obce, ako aj práva a 
povinnosti fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce v oblasti : 

a) udržiavania všeobecnej čistoty a poriadku v obci, 

b) stavu verejnej zelene (údržby, ochrany, ošetrovania zelene, výrubu drevín, atď.). 

 

§ 2 

Základné pojmy 

Pre účely tohto VZN: 

(1) Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia na verejné 
účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať (napr. ulice, cesty, chodníky, 
parky, detské ihriská, pieskoviská, plochy verejnej zelene). 
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(2) Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti, ktoré sú obsiahnuté v 
právnych normách, ako aj pravidiel správania sa, ktoré nie sú právne vyjadrené, ale podľa 
všeobecného názoru a presvedčenia sú nevyhnutnou podmienkou pokojného a usporiadaného 
spoločenského spolunažívania a je vo verejnom záujme ich dodržiavať. 

(3) Zariadením verejného priestranstva sa rozumejú predmety trvalé alebo dočasne umiestnené na 
verejnom priestranstve (napr. odpadové koše, lavičky, komponenty detského ihriska). 

(4) Verejnou zeleňou sa rozumie udržiavaná zazelenená plocha vysadená zeleňou (trávnik, kvety, 
kríky, listnaté a ihličnaté stromy), ktorá je voľne bez obmedzenia prístupná verejnosti. 

 

§ 3 

Povinnosti občanov, fyzických a právnických osôb pri všeobecnom udržiavaní čistoty 

(1) Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá v Obci Pavlovce obvyklým spôsobom, v súlade s 
právnymi predpismi a na účely, na ktoré je určené. 

(2) Každý je povinný udržiavať na území obce Pavlovce čistotu a verejný poriadok, dodržiavať zásady 
čistoty a hygieny, zdržať sa akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu verejných 
priestranstiev, k znemožneniu ich užívania inými osobami alebo ktorými by sa  znečisťovali akékoľvek 
zložky životného prostredia (pôda, vodné toky, ovzdušie a pod). 

(3) Každý zodpovedá za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva a životného  
prostredia, ku ktorému došlo jeho konaním, opomenutím alebo v súvislosti s jeho činnosťou. 

(4) Ten, kto znečistí verejné priestranstvo, znečistí alebo poškodí zariadenie verejného priestranstva, 
je povinný znečistenie alebo vzniknutú škodu odstrániť alebo zabezpečiť na svoje náklady jej 
odstránenie. 

 

§ 4 

Zákaz činností znečisťujúcich životné prostredie 

(1) Každý, kto používa verejné priestranstvá iným spôsobom, ako je im určené (osobitné užívanie 
verejného priestranstva, zvláštne užívanie miestnej komunikácie) je povinný: 

a) používať verejné priestranstvo len v povolenom rozsahu a nevyhnutnom čase, 

b) zabezpečiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočných hodinách, 

c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva, jeho zariadení a verejnej 
zelene,  

d) zabezpečiť, resp. umožniť prístup k uzáverom vody, smetným nádobám, umožniť prejazd 
vozidiel záchrannej služby, polície a hasičov, 

e) po skončení užívania uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu. 

 

§ 5 



3 

 

Práva a povinnosti vlastníkov, prevádzkovateľov a iných osôb 

(1) Organizácia vykonávajúca stavebné alebo poľnohospodárske práce, je povinná zabezpečiť 
očistenie vozidla tak, aby pri vjazde vozidla na komunikáciu alebo verejné priestranstvo nedošlo k ich 
znečisteniu. 

(2) Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je 
povinný vlastník, správca, užívateľ nehnuteľnosti upravovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty z 
nich nedostávali na verejné priestranstvá. 

(3) Plochy rezervované na výstavbu musia byť až do doby ich stavebného využitia udržiavané tak, aby 
nenarušovali estetický vzhľad okolia. Za ich pravidelnú údržbu zodpovedá vlastník, správca alebo 
užívateľ, ak to stanovuje nájomná zmluva. 

(4) Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, areálov a ostatných plôch zodpovedajú ich majitelia, 
resp. osoby spravujúce tieto objekty a územia, ak im to vyplýva z nájomnej zmluvy. 

(5) Dvory, záhrady, pozemky a oplotenia vo vlastníctve fyzických a právnických osôb musia byť 
vlastníkmi upravované, trvalo udržiavané tak, aby neboli prerastené burinou, prašné a nevzhľadné. 

(6) Vlastník, nájomca, správca alebo užívateľ pozemku je povinný zabezpečiť pravidelné kosenie trávy 
alebo iných rastlín.  

(7) Konáre stromov, kríkov a iných rastlín, vyčnievajúcich do chodníkov a komunikácii, je potrebné 
orezať až do výšky 2,5 m tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali cestnú premávku. 

 

§ 6 

Ochrana zelene 

(1) Akýkoľvek zásah do drevín (stromov a krov) rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Obce Pavlovce 
je možné uskutočniť len na základe vyjadrenia obce.  

(2) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny v 
zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 170/2021 
Z.z.. 

(3) Fyzická realizácia výrubov drevín na verejných priestranstvách sa zabezpečuje prostredníctvom 
obce a to za podmienok vydaného rozhodnutia, spravidla v období vegetačného pokoja a mimo 
hniezdneho obdobia vtákov. 

(4) K umiestňovaniu a druhovému zloženiu drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo 
voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami je možné 
pristúpiť až na základe súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.  

 

§ 7 

Zodpovednosť 

(1) Za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva a zelene v obci zodpovedá osoba, ktorá 
takéto znečistenie alebo poškodenie svojim konaním alebo opomenutím spôsobila.  
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(2) Ak osoba koná v mene právnickej osoby (najmä zamestnávateľa), zodpovedá za znečistenie táto 
právnická osoba.  

(3) Za súlad stavu vlastných nehnuteľností s týmto VZN zodpovedá vlastník, prípadne správca alebo 
nájomca, ak sú obci tieto osoby známe. Vlastník pozemku sa nemôže zbaviť zodpovednosti voči obci, 
a zodpovedá za to, že osoby, ktorým umožnil užívať svoje nehnuteľnosti, dodržiavajú toto VZN.  

(4) Zodpovedná osoba je povinná bezodkladne škodu vzniknutú na verejnom priestranstve, zariadení 
verejného priestranstva alebo verejnej zeleni odstrániť, a to najmä uvedením do pôvodného stavu na 
vlastné náklady. Ak takýto postup nie je možný, alebo ak k nemu zodpovedná osoba nepristúpi 
napriek písomnej výzve obce, môže obec požadovať náhradu škody v peniazoch.  

 

§ 8 

Kontrola a sankcie 

(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva , 
hlavný kontrolór obce, poverený zamestnanec obce. 

(2) Porušenie tohto VZN je priestupkom proti poriadku v správe, za ktorý možno uložiť pokutu vo 
výške od 33,- €  do 100,- Eur. 

(3) Porušenie tohto VZN fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou je správnym 
deliktom, za ktorý je možné uložiť pokutu do 6.638,- eur.  

(4) Obec pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho 
konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.  

(5) Pokuty nezaplatené v stanovenom termíne môžu byť obcou vymáhané exekučným konaním. 

(6) Pokuty sú príjmom obce Pavlovce.  

 

§ 10 

Záverečné ustanovenia 

(1) Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v zn.n.p., zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p. a všeobecne záväzných 
nariadení Obce Pavlovce.  

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Pavlovce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo 
uznesením č.  54/2022  zo dňa   15.06.2022 . 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
a účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  

 

                                                                                                                                        Ing. Jozef Kočiš 
                                                                                                                                         starosta obce 

 


