Obecné zastupiteľstvo v Rudníku na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/19990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákona vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2008
o udržiavaní čistoty, o ochrane životného prostredia a zelene
a o zimnej údržbe miestnych komunikácií, chodníkov
a iných verejných priestranstiev v obci
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Nariadenie určuje všetkým fyzickým a právnickým osobám práva a povinnosti pri udržiavaní
čistoty, pri ochrane životného prostredia a zelene a pri zimnej údržbe
komunikácií, chodníkov a iných verejných priestranstiev na území Obce Rudník.

miestnych

2. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na
verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné. Sú to najmä miestne komunikácie, námestia,
vnútroblokové priestory, mosty, lávky, parkoviská, parky, trávnaté plochy, korytá a nábrežia
vodných tokov, nádrží a pod., rovnako všetky priestranstvá, ktoré sú vlastníctvom Obce
Rudník alebo ku ktorým má Obec Rudník právo užívania a ktoré sú prístupné verejnosti.
3. V záujme dodržiavania verejného poriadku sa ustanovuje čas nočného pokoja v obci od 22.00
hod. do 05.00 hod. V čase nočného pokoja je zakázané akékoľvek hlučné správanie sa
občanov, neprimerané používanie svetelných, zvukových a iných zariadení, ktoré svojou
povahou narušujú verejný poriadok a nočný pokoj.
Čl. 2
Pôsobnosť nariadenia
Nariadenie má pôsobnosť v celom katastrálnom území obce.
Čl. 3
Všeobecné pravidlá udržiavania čistoty na území obce

1. Udržovanie čistoty je spoločnou povinnosťou všetkých fyzických osôb, ktoré v obci žijú, alebo
sa v obci prechodne zdržiavajú, a tiež všetkých právnických osôb, ktoré v obci pôsobia.
2. V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia je
v obci zakázané:
a) znečisťovať alebo poškodzovať verejné priestranstvá,
b) odhadzovať ohorky z cigariet, cestovné lístky, smeti, papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky
jedál, znehodnotené ovocie a zeleninu, popol a iný nepotrebný odpad,
c) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami,
ropnými látkami, prevozom maštaľného hnoja a humusu a pod.,
d) umývať a čistiť motorové vozidlá na verejných priestranstvách s výnimkou nutného čistenia
skiel a reflektorov, brzdových a koncových svetiel a evidenčných čísiel čistou vodou,
e) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú zeleň, verejné objekty
a zariadenia a pamiatkové objekty (sochy, pamätníky a pod.),
f) vypaľovať porasty tráv, bylín, kríkov a stromov,
g) umiestňovať plagáty a reklamné materiály na iných miestach, ako na to určených,
h) umiestňovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia bez povolenia obce,

i) skladovať stavebný materiál alebo stavebný odpad na verejnom priestranstve bez povolenia
obce.

3. Za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva zodpovedajú osoby, ktoré
znečistenie alebo poškodenie spôsobili. Tieto sú povinné spôsobenú závadu bezodkladne
odstrániť alebo zabezpečiť na svoje náklady odstránenie negatívnych následkov vzniknutých
z dôvodu znečistenia alebo poškodenia verejného priestranstva. Nesú právnu zodpovednosť
za následky vzniknuté z dôvodov tohto znečistenia a poškodenia; za škody spôsobené
osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné a za škody spôsobené zvieratami zodpovedajú
osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá dozerať.
4. Dvory, záhrady, ploty a iné nehnuteľnosti, ktoré susedia s verejným priestranstvom, je vlastník
alebo užívateľ povinný upratovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na
verejné priestranstvá.
5. Vlastníci alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní pravidelne strihať konáre stromov, kríkov
a iných porastov, ktoré vyčnievajú na chodníky a iné miestne komunikácie, a upravovať ich
tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili cestnú premávku.
Čl. 4
Udržiavanie čistoty na území obce podnikateľskými subjektami
1. Pre účely tohto nariadenia sa za podnikateľské subjekty považujú právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie.
2. Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú výkop na miestnych komunikáciách
alebo iných verejných priestranstvách, musia mať písomný súhlas obce a zodpovedajú za
uvedenie povrchu verejného priestranstva do pôvodného stavu v lehote určenej obcou.
3. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia objektov sú zodpovední:
a) za čistenie vstupných a priľahlých chodníkov a zelene pri objekte tak, aby neboli porastené
burinou, prašné a nevzhľadné,
b) vzhľad a čistotu výkladov a prevádzkových priestorov, priľahlých priestorov vrátane zimnej
údržby,
c) za estetický vzhľad celého objektu vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov, brán,
plotov, odkvapových žľabov, striech a komínov. Fasády objektov musia byť zbavené nápisov a
nevhodných kresieb. Obchodné reklamy, rolety a firemné tabule musia byť čisté, vkusne
upravené a umiestnené tak, aby neprekážali chodcom.
4. Vlastníci a užívatelia pozemkov patriacich do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, sú povinní
podľa účelu tohto pozemku vykonávať také agrotechnické opatrenia, ktoré zaručujú ochranu,
zachovanie a obnovu prirodzených vlastností poľhohospodárskej pôdy, predchádzajú výskytu
a šíreniu burín a zabraňujú znehodnoteniu a poškodeniu poľnohospodárskej pôdy.
5. Za čistenie a údržbu
a) miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré hraničia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce,
zodpovedá obec,
b) verejnej zelene zodpovedá obec,
c) obecného pohrebiska zodpovedá obec,
d) všetkých pozemkov, chodníkov, zelene pred domami, areálov a ostatných plôch, ktoré
susedia s nehnuteľnosťou, okrem verejných priestranstiev, zodpovedajú počas celého roka ich
vlastníci a užívatelia.
6. Každý podnikateľský subjekt, vlastník, správca alebo užívateľ objektov je povinný vykonávať
pravidelné preventívne opatrenia na ničenie choroboplodných zárodkov (dezinfekcia),
epidemiologicky závadných alebo obťažujúcich členovcov (dezinsekcia) alebo myšovitých
hlodavcov príp. iných zvierat (deratizácia). V prípade, že bude zaregistrovaný na území obce
zvýšený výskyt hlodavcov, vyhlási obec celoplošnú deratizáciu v záujme ochrany zdravia
občanov.

Čl. 5
Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií
1. Za miestne komunikácie sa považujú:
a) miestne komunikácie I. triedy, medzi ktoré patria hlavné obecné komunikácie vyhovujúce
všetkým druhom dopravy,
b) miestne komunikácie II. triedy, medzi ktoré patria ostatné obecné komunikácie, pokiaľ
vyhovujú premávke všetkých druhov motorových vozidiel,
c) miestne komunikácie III. triedy, medzi ktoré patria ostatné komunikácie, pokiaľ sú aspoň
obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami,
d) miestne komunikácie IV. triedy, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke
motorovými vozidlami (napr. cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné
chodníky, schody a pod.)
2. Na území obce sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmerne hlučné a nadmerne
znečisťujú ovzdušie alebo ktoré svojim nákladom znečisťujú vozovku. Pred vjazdom na
miestnu komunikáciu musia byť takéto vozidlá očistené.
3. Čistením komunikácií sa rozumie ich zametanie, prípadne umývanie, odstraňovanie
snehu, poľadovice, blata, odpadu, buriny a iných nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej
šírke chodníka. Čistenie chodníkov v zimnom období je potrebné v prípade potreby v priebehu
dňa viackrát opakovať.
4. Za čistotu a údržbu štátnych ciest a za posyp v zimnom období zodpovedá Slovenská
správa ciest. Za čistenie a údržbu ostatných miestnych komunikácií a za posyp v zimnom
období zodpovedá obec.
5. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam (vzniknuté znečistením,
poľadovicou alebo snehom), ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce a hraničia s
miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo
užívatelia nehnuteľností, ktorí tiež zodpovedajú za škody, ktoré v dôsledku takýchto závad
v schodnosti vznikli, ak závady v schodnosti chodníkov neboli včas odstránené.

6. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji miestnej komunikácie na kopy. Kopy snehu nie je možné
tvoriť na miestach, ktoré musia ostať voľné, napr. vstupy do jazdnej dráhy, vjazdy do budov,
úseky potrebné pre vykládku tovaru, zastávky prostriedkov hromadnej dopravy a pod.
Kanalizačné šachty a dažďové uličné vpuste musia byť vždy voľné.
7. Fyzické a právnické osoby nesmú znečisťovať miestne komunikácie okrem iného ani tak,
že porušia kôpky uloženého materiálu, snehu a pod. Sú tiež povinné vykonať všetky opatrenia
potrebné na umožnenie odvozu komunálneho odpadu a čistenia verejných priestranstiev.
Čl. 6
Ochrana zelene
1. Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením
a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky, za účelom ich zachovania a ochrany,
zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému
ekologickej stability.
2. Za čistotu a údržbu verejnej zelene zodpovedá obec.
3. Plochy určené na výstavbu občianskej vybavenosti, ostatnej investičnej výstavby a
ostatné plochy musí ich vlastník do doby ich stavebného využitia udržiavať upravené,
nezaburinené a prípadne aj zatrávnené tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia.
4. Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi pozemkov majúcich charakter
verejného priestranstva, zodpovedajú za čistotu a pravidelnú údržbu týchto plôch (pravidelné

čistenie, kosenie, ošetrovanie drevín a krovín, ničenie burín, vybavenie potrebným
množstvom odpadových košov a zabezpečenie ich vyprázdňovania).
5. Fyzické a právnické osoby nesmú spaľovať biologický odpad (konáre, lístie, burinu,
zvyšky rastlín a pod.) v prípade, že ich horením vzniká veľké množstvo dymu. Taktiež je
zakázané plošné vypaľovanie trávnatých porastov a strnísk.
6. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
úhynu alebo zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu.
Čl. 7
Udržovanie čistoty korýt vodných tokov a nádrží
1. Do korýt vodných tokov, do vodných nádrží ako i na ich brehy sa zakazuje vhadzovať a
ukladať akékoľvek predmety, ktoré by mohli byť splavené alebo ohroziť akosť a nezávadnosť
vodného toku.
2. Zakazuje sa vylievať a vypúšťať do vodných tokov a nádrží znečistené vody, obzvlášť s
obsahom látok škodiacim vodám, ktoré môžu ohroziť akosť, zdravotnú nezávadnosť vody a
život v toku alebo nádrži (najmä ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá,
tuhé a tekuté kaly, posypové soli, chemikálie, splašky a pod.) .
3. Vo vodných tokoch, nádržiach a na ich brehoch sa zakazuje umývanie motorových vozidiel.
Na brehoch tokov alebo nádrží nie je možné robiť údržbu motorových vozidiel.
4. Zakazuje sa vypúšťanie odpadovej vody do povrchovej alebo spodnej vody.
Čl. 8
Krátkodobé užívanie verejného priestranstva
1. Pod krátkodobým užívaním verejného priestranstva sa rozumie zabratie verejného
priestranstva na dobu maximálne 24 hodín. Na tento čas nie je potrebné povolenie Obce
Rudník.
2. Za krátkodobé užívanie verejného priestranstva sa nepovažuje pravidelné (tj. viac ako dva po
sebe idúce dni) parkovanie motorových vozidiel a ich súčastí.
3. Skladovanie materiálov, stavebných materiálov, výrobkov a odpadu nie je dovolené v
prejazdoch domov, pred prejazdmi, na prístupových komunikáciách k objektom, na
hydrantoch, uzáveroch vody, plynu, dažďových uličných vpustiach, kanalizačných
šachtách, na chodníkoch a v zeleni. Ukladanie odpadu je možné len do nádob na to určených.
4. Predmety určené na odvoz (stavebný materiál, stavebná suť, odpad, výrobky a pod.) je
možné na verejné priestranstvo uložiť maximálne na dobu 24 hodín pred ich odvozom.
Právnická alebo fyzická osoba je povinná zaistiť pripravené predmety určené na odvoz tak,
aby neprekážali v cestnej premávke a nespôsobovali iné nebezpečenstvo.
5. Po odstránení materiálov alebo predmetov je právnická alebo fyzická osoba, ktorá verejné
priestranstvo krátkodobo užívala, povinná vyčistiť verejné priestranstvo a podľa potreby i
spláchnuť verejné priestranstvo vodou.
6. Pri nakladaní so sypkými prašnými materiálmi je fyzická alebo právnická osoba povinná zaistiť
a manipulovať s nimi tak, aby neprichádzalo k ich rozfukovaniu po verejných priestranstvách a
tým k znečisťovaniu ovzdušia.

Čl. 9
Dlhodobé užívanie verejného priestranstva
1. Používať verejné priestranstvo na iný účel ako je určené, je možné iba na základe
povolenia vydaného Obcou Rudník, v ktorom sa určia podmienky a doba užívania verejného
priestranstva. V prípade, že ide o priestor, ktorý sa bude používať pre vozidlá, je potrebné
predložiť vyjadrenie dopravnej polície.
2. Zásahy do verejného priestranstva (rozkopávky chodníkov, zelene a miestnych
komunikácií), skládky stavebných materiálov, umiestnenie reklamných, informačných
a propagačných zariadení na verejných priestranstvách, umiestnenie kolotočov, cirkusov a
stánkov povoľuje Obec Rudník.
3. Povinnosti užívateľa verejného priestranstva :
a) užívať verejné priestranstvo iba na účel, na ktorý bolo vydané povolenie, používať len
vyhradené priestory a dodržiavať stanovené podmienky,
b) chrániť verejné priestranstvo a zeleň,
c) zabrániť znečisťovaniu a poškodzovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení; prípadné
znečistenie verejného priestranstva a priľahlých plôch denne odstraňovať,
d) zabezpečiť vstup a prístup do budov, ku kanalizačným šachtám a dažďovým uličným
vpustiam, k uzáverom vody a plynu, požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov a záchrannej
služby,
e) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti občanov, najmä v čase nočného pokoja,
f) pri skladovaní materiálov dodržiavať protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a
priestor pre prípadný protipožiarny zásah,
g) po skončení užívania uviesť na svoje náklady verejné priestranstvo do pôvodného stavu.
Čl. 10
Sankcie
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) znečistí povrchovú alebo podzemnú vodu, alebo ohrozí jej akosť alebo zdravotnú
nezávadnosť
b) bez povolenia alebo v rozpore s ním vypustí odpadovú vodu do povrchovej alebo do
spodnej vody, prípadne do verejnej kanalizácie,
c) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo zanedbá povinnosť
upratovania verejného priestranstva
d) znečistí verejné priestranstvo alebo verejnoprospešné zariadenie plagátom, komerčným
a reklamným oznamom
e) poškodí alebo neoprávnene užíva verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie
f) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto všeobecne záväzným nariadením.
2. Za spáchaný priestupok môže obec uložiť pokutu nasledovne:
a) za priestupok uvedený v bode 1 písm. a), b) a c) až do výšky 5.000,- Sk = 165,97 €
b) za priestupok uvedený v bode 1 písm. d) až do výšky 1.000,- Sk = 33,19 €,
c) za priestupok uvedený v bode 1 písm. e) až do výšky 3.000,- Sk = 99,58 €,
d) za priestupok uvedený v bode 1 písm. f) až do výšky 1.000,- Sk = 33,19 €.
( konverzný kurz - 1 EUR =30,126 Sk)
Čl. 11
Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia
Návrh VZN predložený na verejnú diskusiu dňa 05.09.2008. Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 29.09.2008 uznesením č. 136/09/2008
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.10.2008
Vladimír Kišdučák
starosta obce

