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Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane životného prostredia  
a verejného poriadku v obci Obišovce  

 
Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení ostatných 
platných právnych predpisov, schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o ochrane životného 

prostredia a verejného poriadku.  
 

Článok 1  
 
1/ Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na občanov obce, družstevné a spoločenské  
organizácie, školské zariadenia, vlastníkov chát a záhradkárskych domčekov a iné osoby  
vykonávajúce činnosť na území obce.  
2/ Účelom je stanoviť zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany verejného  
poriadku s dôrazom na prevenciu.  
3/ Cieľom je zabezpečiť zdravé a estetické životné prostredie a dobré medziľudské vzťahy.  

Článok 2  
 
V záujme zdravia občanov, ochrany životného prostredia a verejného poriadku  
1./ z a k a z u j e sa :  
- znečisťovanie verejných priestranstiev skládkami materiálu, splaškami, chemikáliami, 
zvieracími výkalmi a iným odpadom,  
- znečisťovanie obecného potoka a vodného toku Svinky navážaním stavebného odpadu a  
zeminy, vypúšťaním splaškov, umývaním áut a hádzaním akýchkoľvek vecí,  
- znečisťovanie rigolov močovkou a odpadom,  
- znečisťovanie miestnych komunikácií dobytkom a dopravnými prostriedkami,  
- parkovanie motorových vozidiel na verejných zelených priestranstvách,  
- poškodzovanie verejnej zelene, prostriedkov na odpočinok, informačných panelov, 
verejného osvetlenia,  
- uskladňovanie akéhokoľvek materiálu na verejných priestranstvách bez súhlasu obecného  
úradu.  
Náklady vynaložené na odstránenie škôd spôsobených porušením týchto zákazov uhradí ten, 
kto ich zavinil.  
 
2./ n a r i a ď u j e   s a :  
- pre ambulantný predaj použiť dočasné trhovisko označené obcou. Počas odpustových 
slávností je pre ambulantný predaj určená a označená miestna komunikácia na parc.č.642. 
- občania sú povinní pred svojou nehnuteľnosťou čistiť chodník, v zimnom období  
odstraňovať sneh a poľadovicu,  
- čistenie chodníkov a schodov pred obchodnými prevádzkami počas pracovnej doby  
zabezpečia vedúci prevádzok. Týka sa to aj ostatných prevádzok a organizácií /školy a iné/,  
- udržiavanie čistoty medzi záhradami a miestnymi komunikáciami, ako aj udržiavať čistotu a 
priepustnosť priekop,  
- ukladať tuhý domový odpad do smetných nádob, veľkoobjemových kontajnerov na odpad a 
do vriec určených na separovaný zber,  
- smetné nádoby a vrecia sa umiestňujú pri domoch tak, aby neboli v blízkosti okien a 
zodpovedali estetickým a hygienickým zásadám,  
- do smetných nádob je možno ukladať popol, škvaru, črepy, kuchynský pevný odpad a rôzne 
vyradené nepotrebné predmety,  
- občania sú povinní dezinfikovať smetné nádoby 2 krát ročne,  
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- odvoz fekálií zabezpečuje obecný úrad fekálnym vozidlom zmluvného partnera obce, za  
poplatok podľa ohlásenia občanov.  
 
3./ Povinnosti vlastníkov domov a záhrad:  
 
- konáre stromov alebo iných rastlín vyčnievajúcich na chodník obstrihať do výšky 2,5 m,  
- konáre prerastajúce plot a živé ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nenarušovali  
cestnú premávku,  
- stromy v blízkosti elektrického vedenia musia byť upravené tak, aby nezasahovali do  
vedenia.  
- konáre stromov alebo iných rastlín presahujúcich do susedstva, musia byť upravené tak, aby 
nenarušovali a neohrozovali susediacu nehnuteľnosť, prípadne nepoškodzovali plot deliaci 
oba pozemky  

4./ Povinnosti vlastníkov a chovateľov psov: 

Povinnosti vlastníkov a chovateľov psov určuje zákon č.282/2002 o podmienkach držania psov 
znení ostatných platných právnych predpisov, ktorým je stanovené aj vodenie psov. Obec v zmysle § 5 
citovaného zákona týmto všeobecne záväzným nariadením zakazuje vstup so psom do objektov 
cintorínov, parku a materskej školy. 

Článok 3  
 
Správou obecného cintorína je poverený obecný úrad, ktorý zabezpečuje úpravu voľných  
priestranstiev, ohrady a vodovodu.  
Úpravu hrobov zosnulých sú povinní pozostalí. Pritom zvädnuté kvety a vence, vyschnutá 
zeleň sa ukladá na určené miesto do určených nádob na odpadky a veľkokapacitných 
kontajnerov.  
Voda z vodovodu na cintoríne sa smie používať len na polievanie záhonov na hroboch.  

Článok 4  
 
Kontrola a sankcie za porušovanie všeobecne záväzného nariadenia.  
 
- je povinnosťou každého občana obce upozorniť, resp. oznámiť obecnému úradu každé  
porušenie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia obce,  
- kontrolu všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:  
1. starosta obce  
2. komisia na ochranu verejného poriadku  
3. poslanci obecného zastupiteľstva  
- za porušenie ustanovení VZN bude občan alebo jeho zákonný zástupca a organizácia  
postihnutý v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.  
 
Priestupky sa prerokovávajú na obvodnom úrade miestnej štátnej správy prípadne podľa 
charakteru priestupku aj na obci.  

Článok 5  
 
1/ Akúkoľvek výnimku z nariadenia povoľuje obecné zastupiteľstvo.  
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť po 15-tich dňoch odo dňa  
vyhlásenia v miestnom rozhlase a vyvesení na úradnej tabuli.  
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3/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach  
dňa 19. septembra 2002.  
 
 
V Obišovciach, 19. septembra 2002  
 
 
                                                                                               Peter Kišiday - starosta obce 


