
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čerhov 

č. 3/2015 

o dodržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na území obce Čerhov 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa:  13.02.2015 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa:  28.02.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čerhove podľa § 4 ods. 3 písm. g) Zákona NR SR č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 11 ods. 3 

písm. g) citovaného zákona a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Čerhove 

vydáva pre katastrálne územie obce Čerhov toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje práva a povinnosti 

fyzických osôb a právnických osôb pri dodržiavaní čistoty , poriadku a úprave zelene na 

území Obce Čerhov. 

2. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia 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 inak. 

3. Zariadením na verejnom priestranstve sa na účely tohto nariadenia rozumejú najmä 

predajné stánky, lavičky, hracie prvky ihrísk, uličné koše na odpadky, zariadenia 

elektrických káblových rozvodov, telefónne automaty, stĺpy verejného osvetlenia, 

elektrického vedenia, reklamné, propagačné a informačné zariadenia (ďalej len 

„zariadenie“). 

 

§ 2 

Dodržiavanie čistoty a poriadku 

 

1. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve. 

2. Na verejnom priestranstve sa zakazuje najmä: 

a) odkladať a odhadzovať odpadky, okrem miest na to určených, 

b) vysýpať zvyšky jedál a vylievať zvyšky nápojov, vypúšťať fekálie do priekop 

a potokov, 

c) skladovať a spaľovať akýkoľvek odpad, 

d) roznášať blato a nečistoty kolesami vozidiel, 

e) znečisťovať prostredie vypúšťaním motorového oleja, pohonných látok alebo 

prepravovaným nákladom, 

f) umývať a čistiť motorové vozidlo, 

g) umiestňovať plagáty, inzeráty, propagačné materiály na miesta, ktoré nie sú na to 

určené, 

h) maľovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce, 

i) znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi chovaných zvierat sypaním krmiva vtáctvu 

alebo prikrmovaním túlavých zvierat, 

j) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k jeho znečisteniu, znehodnoteniu alebo 

poškodeniu. 

k) vykonávať osobnú potrebu a hygienu. 



3. Fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedá za svoje konanie, ktorým spôsobí 

znečistenie alebo neporiadok na verejnom priestranstve. 

4. Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom priestranstve, okrem 

nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením. 

5. Vlastníci, alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní zeleň ( stromy, kríky, trávu a iné       

náletové vegetácie( upravovať minimálne dva krát do roka tak aby nezasahovala do verejných 

priestranstiev. 

5a.  Vlastníci, alebo užívatelia nehnuteľností susediacich s otvorenými priekopami sú povinní                 

udržiavať ich koryto priechodné a tak isto najmenej dva krát ročne vykosiť trávu a náletové 

dreviny. 

6. Nepotrebné predmety ako napr. starý nábytok, obaly z tovaru a pod. alebo iný objemný odpad 

možno vyniesť na verejné priestranstvo až po pristavení veľkoobjemového kontajnera alebo 

nákladného vozidla. 

7. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných obdobných prác (napr. výkopových a 

pod.) zodpovedá právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca takéto práce. 

8. Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru, prípadne stavebného materiálu na 

verejnom priestranstve, tento nesmie ohrozovať, ani obmedzovať schodnosť a zjazdnosť 

verejného priestranstva nad rámec povolenia, bezpečnosť, zdravie a majetok a znečisťovať 

bezprostredné okolie. 

9. Zvolávateľ zhromaždenia je povinný pri zabezpečovaní riadneho priebehu zhromaždenia na 

verejnom priestranstve dávať účastníkom zhromaždenia a usporiadateľom zhromaždenia 

záväzné pokyny, týkajúce sa dodržiavania čistoty a poriadku na verejnom priestranstve a 

zabezpečiť bezodkladne po skončení zhromaždenia vyčistenie verejného priestranstva, na 

ktorom sa zhromaždenie konalo. 

 

§ 3 

Čistenie verejných priestranstiev 

 

1. Verejné priestranstvo je povinný čistiť jeho vlastník alebo správca. 

2. Pri znečistení verejného priestranstva ten, kto znečistenie spôsobil, je povinný toto bez 

prieťahov odstrániť. V prípade ak sa tak nestalo a znečistenie spôsobí alebo môže spôsobiť 

chybu ,alebo ohrozenie, ten, kto znečistenie spôsobil, je povinný majiteľovi alebo správcovi 

verejného priestranstva uhradiť náklady spojené s jeho odstránením. 

3. Obyvatelia obce, vlastníci nehnuteľností, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní 

podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia a to udržiavaním čistoty, 

poriadku, ako aj údržbou zelene na vlastných, alebo spravovaných nehnuteľnostiach. V 

prípade ak sa tak nestane a vlastník respektíve správca nereaguje ani na písomne výzvy obce 

na odstránenie chyby, obec zabezpečí odstránenie chyby na náklady vlastníka, alebo správcu 

nehnuteľnosti. 

4. Chodníky sa musia čistiť podľa potreby denne. Čistením sa rozumie povinnosť odstraňovania 

snehu, ľadu, námrazy alebo iného znečistenia (napr. zvyšku posypového materiálu po zimnom 

posype, výkopových prácach a pod.), pokiaľ vytvárajú, alebo by mohli vytvoriť závadu v 

schodnosti. 

5. Nedostatok v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v 

zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov 

odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. 

6. Schodnosť a čistotu priľahlých chodníkov sú oprávnení udržiavať aj prevádzkovatelia 

obchodov, služieb, hotelov, reštauračných alebo pohostinských zariadení. 

 



7. Sneh a námraza sa zhŕňajú do hromád na okraj vozovky.  Pri tvorení poľadovice treba 

chodníky posýpať inertným materiálom (pieskom, kamennou drvinou a pod.). Posyp 

chloridmi sa môže aplikovať iba v krajne nevyhnutných prípadoch. 

8. Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené priechody pre 

chodcov, prístup a príjazd k stojiskám nádob na domový odpad, vjazdy a vstupy do budov a 

iných nehnuteľností, ako aj plochy potrebné na nakladanie a vykladanie tovaru, paliva, odvoz 

domového odpadu a pod. 

9. Ak napadne sneh v noci, alebo sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť a 

posypať inertným materiálom najneskôr do 07.00 hodiny. Bezpečnú schodnosť treba 

zabezpečiť minimálne do 21.00 hodiny. 

10. Pri väčších snehových alebo námrazových kalamitách, keď organizácia poverená zimnou 

údržbou vlastnými silami a prostriedkami nemôže zabezpečiť nevyhnutnú schodnosť a 

zjazdnosť verejných priestranstiev, môže starosta uložiť právnickej alebo fyzickej osobe 

povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc. 

11. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na 

úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa 

zistenia nákladov. 

 

§ 3 

Obchody 

 

1. Obchodné a pohostinské miestnosti a ich okolie musia byť esteticky upravené a čisté. 

2. V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť pred 

vchodom umiestnená nádoba na odpad – kuka nádoba. 

3. obchodné prevádzky sú povinné zabezpečiť dostatok kuka nádob na smetie a postarať 

sa každý deň o čistotu v okolí odpadových nádob. 

4. Obchodné subjekty zodpovedajú za estetickú úpravu celého pozemku a budovy, najmä 

zo strany od cesty. 

 

§ 4 

Domové odpady 

 
Povinnosti: 

1. Každá domácnosť je povinná vlastniť kuka nádobu a všetok domový odpad separovať. 

2. Organický odpad zo záhrad sú obyvatelia povinní likvidovať kompostovaním výlučne 

na svojom pozemku. 

 

Zakazuje sa: 

1. Odpad pochádzajúci z domácností, dvorov, záhrad a pod. vyvážať na poľné cesty, 

polia, do priekop, potoka, viníc a pod. 

2. Umiestňovať nevhodný odpad do kontajnerov určených na objemový odpad a drobný 

stavebný odpad. 

3. Spaľovať plasty a to najmä na vlastnom pozemku, nakoľko sa pri spaľovaní tohto 

odpadu tvoria a do ovzdušia unikajú nebezpečné látky. 

 

§ 5 

Verejné osvetlenie a miestny rozhlas 

 

1. Verejné osvetlenie a miestny rozhlas zabezpečuje a spravuje Obecný úrad Čerhov. 

Občania chránia zariadenia a príslušenstvo verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu 

a nahlasujú poruchy, prípadne poškodenia na obecnom úrade. 

Zakazuje sa: 



1. Poškodzovať verejné osvetlenie, miestny rozhlas a iný majetok obce. 

 

§ 6 

Chov domácich a úžitkových zvierat 

 

Nariadenie sa vzťahuje na: 

1. Úžitkové zvieratá: kôň, ošípané, ovce, kozy a pod. 

2. Drobné zvieratá: hydina, hus, sliepka, morka, králiky a pod. 

 

§ 7 

Povinnosti chovateľov zvierat 

 

1. Majiteľ musí mať stavebné povolenie a vyjadrenie susedov na výstavbu hospodárskej 

budovy, ak stavba presahuje 25 m
2
. Ak je stavba do 25 m

2
 stačí vyjadrenie obecného úradu. 

Majiteľ je povinný dbať na to, aby objekt bol napojený na vodotesnú žumpu. 
2. Hnoj sa musí ukladať do vybetónovanej jamy a kompostovať. 

3. Chov včiel: úle musia byť umiestňované tak, aby  včely neobťažovali a neohrozovali 

susedov. 

 

§ 8 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú oprávnení 

vykonávať: 

a) komisia verejného poriadku obce Čerhov 

b) poverení zamestnanci obecného úradu. 

 

§ 9 

Sankcie 

 

Za porušenie ustanovení tohto nariadenia: 

a) právnickou osobou, môže jej starosta uložiť pokutu do výšky 6 638 €, 

b) fyzickou osobou, môže jej byť uložená pokuta do výšky 33 €. 

 

§ 10 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čerhove sa na tomto VZN o dodržiavaní čistoty, poriadku a úprave 

zelene na území obce Čerhov uznieslo dňa .......28.02.2015............ uznesením č. ...22..../2014. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čerhove toto VZN upravilo podľa „protestu prokurátora“ a to 

uznesením číslo 62/2020 zo dňa 08.05.2020.   
  

 

Ing. Jaroslav Bajužik   

          starosta obce Čerhov 

 

 

VZN vyhlásené na úradnej tabuli dňa: 28.02.2015 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 16.03.2015 


