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Obec Opátka podľa § 4 ods. 3 písm. e), f) a g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OPÁTKA
č. 1/2020
O udržiavaní čistoty a poriadku na území obce OPÁTKA

Článok 1
Účel a predmet úpravy
Účelom tohto VZN je zabezpečiť udržiavanie čistoty a poriadku na území obce Opátka.

Článok 2
Základné ustanovenia
(1) Starostlivosť o čistotu a poriadok v obci je jednou zo základných úloh obce. Obec najmä:
a) zabezpečuje udržiavanie čistoty v obci,
b) vykonáva správu verejných priestranstiev,
c) zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene.
(2) Starostlivosť o čistotu a poriadok v obci Opátka je základnou povinnosťou každého
obyvateľa obce a každý obyvateľ obce je povinný v rámci svojich možnosti podieľať sa na
udržiavaní čistoty a poriadku.
Článok 3
Vymedzenie niektorých pojmov
Za verejné priestranstvo sa pre účely tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na
verejné užívanie. Sú to najmä pozemné komunikácie, parkoviská, trhové miesta, cintoríny, ulice,
námestie, chodníky, priestory slúžiace na šport, kultúru, autobusové stanovištia a podobne.

Článok 4
Správa a všeobecné užívanie verejných priestranstiev
(1) Správu verejných priestranstiev na území obce zabezpečuje obec.
(2) Každý občan má právo užívať verejné priestranstvo primeraným a obvyklým spôsobom na
účely, na ktoré je verejné priestranstvo určené. Musí pri tom rešpektovať rovnaké práva
ostatných obyvateľov na užívanie verejného priestranstva. Takéto užívanie verejného
priestranstva označujeme ako všeobecné užívanie.
Článok 5
Udržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách

(1) V záujme zabezpečenia čistoty obce a ochrany poriadku sa zakazuje znečisťovanie verejných
priestranstiev. Najmä je zakázané:
a) odhadzovať a ponechávať na verejnom priestranstve akékoľvek veci, napríklad ohorky
z cigariet, obaly, zvyšky jedál a podobne,
b) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, vykonávaním telesnej potreby, zvratkami,
c) umožňovať voľný pohyb psov, hydiny a iných zvierat na verejnom priestranstve,
d) znečisťovať verejné priestranstva výkalmi zvierat,
e) znečisťovať verejné priestranstva odpadovými vodami alebo inými znečisťujúcimi
tekutinami,
f) vykonávať tie druhy opráv motorových vozidiel, pri ktorých hrozí znečistenie pôdy a
vôd škodlivými látkami (olej, brzdová kvapalina, kyselina a podobne),
g) čistiť a umývať motorové vozidlá, stroje a zariadenia pokiaľ nie je možné zabrániť
znečisteniu vody a pôdy chemickými prostriedkami na tento účel určenými výrobcami,
h) vylepovať a umiestňovať plagáty, reklamné pútače, oznamy mimo miest na tieto účely
určených, bez povolenia a súhlasu starostu obce,
i) znečisťovať verejné priestranstvo a jeho príslušenstvo (napríklad múry, mosty,
zábradlia, ploty) vrátane fasád verejných budov písaním (sprejovaním) textov, kresieb a
podobne,
j) znečisťovať verejné priestranstvo snehom spadnutým zo striech domov.
(2) Ten kto spôsobil znečistenie verejného priestranstva, je povinný ihneď ho odstrániť a verejné
priestranstvo uviesť do pôvodného stavu.
Článok 6
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
(1) Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje každé iné užívanie ako všeobecné
užívanie verejného priestranstva na určený účel a v primeranej miere v zmysle článku 4 ods.2
tohto nariadenia. Zvláštnym užívaním verejného priestranstva je napríklad skladovania
materiálu, tovaru a to aj krátkodobé, rozkopávka verejného priestranstva, konanie osobitného
podujatia na verejnom priestranstve napríklad verejné zhromaždenie, manifestácie.
(2) Na každé zvláštne užívanie verejného priestranstva (okrem skladania a nakladania tovaru a
materiálu podľa ods. 3) je potrebné predchádzajúce povolenie obecného úradu na základe
písomnej žiadosti žiadateľa.
(3) Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje bez
predchádzajúceho písomného povolenia obecného úradu len vtedy, ak to nie je možné vykonať
bez zvláštnych ťažkosti inde. Skladanie a nakladanie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu,
vrátane očistenia verejného priestranstva a uvedenia do pôvodného stavu.
(4) Pokiaľ má byť predmetom zvláštneho užívania pozemná komunikácia, postupuje sa pri
vydávaní povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa zákona o pozemných
komunikáciách.
(5) Každý, komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva je povinný:
a) používať verejné priestranstvo čo najšetrnejšie a len v najnutnejšom rozsahu,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) zaistiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočnom čase a
bezpečnosť cestnej premávky, ak sa jedná o miestne komunikácie a chodníky,
d) užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
e) ihneď po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva, toto uviesť na svoj
náklad do pôvodného stavu.
(6) Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa platí miestny poplatok. Sadzby a podmienky
platenia poplatku sú uvedené v osobitnom nariadení.

Článok 7
Osobitné ustanovenia pre verejnú zeleň
(1) Každý je povinný ochraňovať verejnú zeleň a súvisiace zariadenia.
(2) Zakazuje sa akokoľvek poškodzovať verejnú zeleň, trhať kvety, plody stromov.

Článok 8
Ochrana pred hlukom v nočnom čase
(1) V nočnom čase od 22.00 h. do 06.00 h. sa zakazuje verejná produkcia hudby alebo iná činnosť
(napríklad hlasný spev, hluk strojov, výbušnín), ktorej dôsledkom môže byť obťažovanie ľudí.
(2) Výnimky z tohto zákazu na základe žiadosti povoľuje obecný úrad.
Článok 9
Kontrola a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci a poslanci Obce
Opátka.
(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickými a právnickými osobami môže byť priestupkom proti
poriadku v správe podľa § 46 zákona alebo priestupkom proti verejnému poriadku podľa § 47
alebo § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené OZ v Opátke dňa 07.12.2020 uznesením č.35/2020
2) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť 01.01.2021

V Opátke dňa 07.12.2020
Ing. Martin Müller
starosta obce

