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Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba
č. 2/2020
o dodržaní verejného poriadku na území obce Chľaba

Obec Chľaba v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. h), § 4 ods. 5 písm. a) bod 6 a §
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á
va :

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE CHĽABA
č. 2/2020
O DODRŽIAVANÍ VEREJNÉHO PORIADKU NA ÚZEMÍ OBCE CHĽABA

_______________________________________________________
Zabezpečovanie verejného poriadku v obci je spoločnou záležitosťou všetkých občanov ako
aj ostatných právnických a fyzických osôb pôsobiacich na jej území. Obyvateľ obce sa podieľa na
jej rozvoji a zveľaďovaní a poskytuje pomoc orgánom obce. Je povinný ochraňovať majetok obce.
Udržiavať poriadok je spoločnou záležitosťou obyvateľov obce spolu s organizáciami, ktoré tu
pôsobia.

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet úpravy
1. Účelom tohto nariadenia je vymedzenie práv a povinností fyzických osôb a právnických
osôb a stanovenie pravidiel pre dodržiavanie verejného poriadku na území obce Chľaba na
zabezpečenie riadneho a spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme.
2. Na území obce je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú čistotu, verejný
poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými
pravidlami občianskeho spolužitia.

§2
Rozsah pôsobnosti
1. Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo užívateľov
nehnuteľností alebo iných objektov na území obce.

DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§3
Základné pojmy
1. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) Verejným poriadkom súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn tvoria
pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú právne
vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia nevyhnutnou
podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme.

b) Verejným priestranstvom je priestor, ktorý slúži všetkým obyvateľom obce a zahŕňa:
ulice, námestie, parky, trhovisko, obecné komunikácie, voľne odstavné priestory, otočisko,
mosty, potok, odvodňovacie rigoly, oddychové miesta, okolie kostola, cintorín poľné cesty,
polia, lúky lesy a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na
vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
c) Verejne prístupným miestom, okrem verejného priestranstva je aj každé miesto, slúžiace
trvale alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za
úplatu. Sú to parky, nástupiská, prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, predajne
potravín a iné predajne, prevádzky poskytujúce služby, odstavné plochy motorových
vozidiel, športoviská, ihriská, budova samosprávy, cintorín a pietne miesta, areál
predškolského zariadenia, verejne prístupné pozemky priľahlé k bytovým domom a iným
stavbám a ostatné verejne prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom.
d) Verejnoprospešným zariadením je každé zariadenie a jeho funkčné časti, slúžiace
prechodne alebo trvale verejnosti. Sú to prvky architektúry, preliezačky detských ihrísk,
lavičky a sedačky slúžiace na oddych, stojany na bicykle, zábradlia, verejné osvetlenie,
verejné telekomunikačné zariadenia, dopravné, turistické a iné orientačné označenia,
reklamné tabule, kanálové skruže, poklopy, bleskozvody, koše na odpadky, nádoby na
smeti, zábrany stavebných jám, stavebné lešenia a oplotenia, pokiaľ sú umiestnené na
verejnom priestranstve, silové energetické, telekomunikačné a zabezpečovacie káble,
zvodidlá, monitorovacie zariadenia.
e) Verejnoprospešným objektom je každý objekt slúžiaci prechodne alebo trvale verejnosti,
vrátane vo vnútri alebo na jeho povrchu umiestnených verejnoprospešných zariadení.
Verejnoprospešnými objektmi sú detské ihriská, zastávky autobusovej dopravy, kanalizačné,
vodovodné, plynové, telefónne stanice, objekty transformátorových staníc, objekty pre
umiestnenie monitorovacích zariadení.
f) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo
vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete
miestnych komunikácií.
g) Chodníkom je miestna komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla
oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom. Chodníkom sa rozumie aj priestor
určený výhradne pre chodcov, ktorý je prepojením stavby s najbližšou cestou alebo
miestnou komunikáciou, a to aj vtedy, ak sú týmto priestorom schody.
h) Verejnou zeleňou sú dreviny, byliny a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche
prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým usmerňovaním zo strany obce.
Verejná zeleň je spravidla majetkom obce, je to plocha zelene, ktorá je verejnosti voľne
prístupná (jej užívanie nie je obmedzené časom ani druhom návštevníkov).
i) Vyhradenou zeleňou je verejná zeleň, ktorej užívanie je obmedzené časom alebo druhom
návštevníkov – je to zeleň v areáli cintorína, predškolského zariadenia, športových a
rekreačných zariadení a pod.
j) Nočným pokojom je doba (časový úsek) určená pre zabezpečenie zdravého a nerušeného
pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho
spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.

TRETIA ČASŤ
ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU
§4
Udržiavanie verejného poriadku
1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a pokoja v obci s cieľom zlepšiť kvalitu života,
čistotu a životné prostredie v obci, je na území obce zakázané:

a) obťažovať susedov a svoje okolie, alebo ohrozovať výkon práv iného nad primeranú
mieru podľa § 127 Občianskeho zákonníka a to najmä:
 hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a
tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,
 ohrozovať a negatívne ovplyvňovať susedovu stavbu alebo pozemok svojim
počínaním, úpravami pozemku alebo stavbou na ňom zriadenej,
 nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene
stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok,
 umožňovať vniknutie držaných a chovaných zvierat na cudzí pozemok alebo na
verejné priestranstvá,
b) používať pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31.12., a 1.1., len na
podujatiach, na ktoré vydá súhlas obec (§ 53 zákona č. 58/2014 Z. z.),
c) zhromažďovať sa skupinám občanov a požívať alkoholické nápoje na verejných
priestranstvách mimo vyhradených priestorov, najmä na komunikáciách, v parkoch,
verejných priestranstvách, v autobusových zastávkach, na futbalovom ihrisku, na
cintoríne, pri kostole a pri sochách v obci,
d) budiť na verejných priestranstvách verejné pohoršenie hlasným nadávaním, pľuvaním,
krikom, vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným spôsobom porušovať zaužívané
pravidlá slušného správania sa,
e) ničiť a poškodzovať pamiatkové objekty, hroby a náhrobné kamene,
f) ničiť, znečisťovať sprejovými nápismi alebo inak poškodzovať verejné objekty a
zariadenia ako sú trvalé a dočasné stavby v obci, stĺpy verejného osvetlenia, elektrického
vedenia a obecného rozhlasu, nádoby a koše na odpadky, autobusové zastávky a
oddychové lavičky,
g) znečisťovať verejné priestranstvo akýmikoľvek vecami, napr. ľudskými a zvieracími
exkrementami, smetím, papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál, odpadkami z
domova prevádzok,
h) vyberať odpad z nádob na to určených a z veľkoobjemových kontajnerov,
i) odvážať, ukladať domové odpadky, drobný stavebný odpad a ostatný komunálny odpad
na iné miesta, než sú na tieto účely vyhradené,
j) spaľovať smeti, domový odpad alebo iný odpad,
k) spaľovať pneumatiky a plastové pneumatiky na zemi alebo v plastových nádobách,
l) skladovať na verejných priestranstvách akékoľvek veci bez povolenia obce,
m) parkovaním zamedzovať prejazdu vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície a vozidiel
technických služieb za účelom odvozu komunálneho odpadu alebo vykonávania zimnej
údržby,
n) predávať tovar bez povolenia obce, resp. bez dokladu o zaplatení poplatku za predajné
miesto a bez ďalších potrebných povolení na verejnom priestranstve a mimo
priestranstiev na to určených,
o) poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá a zariadenia, budovy, kultúrne
pamiatky, domové fasády, informačné zariadenia, oplotenia, detské ihriská a
športoviská,
p) odcudzovať, poškodzovať, ničiť verejnú zeleň. Vyrubovať stromy a kríky na verejných
priestranstvách bez písomného povolenia obce,
q) poškodzovať, znečisťovať, ničiť majetok fyzických a právnických osôb nachádzajúci sa
na území obce,
r) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, zakrývať a premiestňovať dopravné značky,
turistické značky alebo orientačné tabule,
s) poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia a rozhlasu,
t) odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu patriaceho susedovi alebo odstraňovať vetvy
susedovho stromu presahujúce na pozemok nešetrným spôsobom a v nevhodnom
ročnom období,

u) umožňovať prenikanie chovaných domácich alebo hospodárskych zvierat a hydiny na
cudzie pozemky a na verejné priestranstvá.
2. Obec môže povoliť usporiadanie ohňostroja, ak sú splnené podmienky podľa § 53 ods.
4 zákona č. 58/2014 Z.z..
3. Obec nemusí povoliť usporiadanie verejného podujatia (napr. tanečnej zábavy alebo
diskotéky), ak v minulosti ten istý usporiadateľ nedokázal zabezpečiť verejný poriadok
alebo usporiadateľ nedáva dostatočné záruky, že bude schopný zabezpečiť verejný poriadok
počas jeho priebehu, alebo ak v minulosti došlo po ukončení podobného podujatia k
narúšaniu verejného poriadku v obci. Odvolanie proti zákazu nemá odkladný účinok (zákon
č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach).

§5
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja a odpočinku
1. Čas nočného pokoja na území obce je stanovený od 22:00 hodiny do 6:00 hodiny
nasledujúceho dňa. Spôsob ochrany nočného pokoja je určený v osobitnom predpise.
2. Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu síl (ďalej len doba „odpočinku“), tzv. denný
kľud sa rozumie:
a) v pracovné dni, v sobotu – doba od 6:00 hodiny do 22:00 hodiny je zakázané púšťať
reprodukovanú hudbu nad mieru, ktorá obťažuje susedov. Prípustné hodnoty hluku – vo
vonkajšom prostredí pre vonkajšie priestory cez deň 50 dB, večer a v noci 45 dB.
b) v nedeľu – doba od 6:00 hodiny do 22:00 hodiny je zakázané púšťať reprodukovanú
hudbu nad mieru, ktorá obťažuje susedov. Prípustné hodnoty hluku – vo vonkajšom
prostredí pre vonkajšie priestory cez deň, večer a v noci 45 dB.
3. Je zakázané rušiť nočný pokoj a dobu odpočinku hlasovými, zvukovými a svetelnými
prejavmi nad mieru primeranú pomerom (spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut
a motoriek, strojov a pod.).
4. Na dni, ktoré sú štátom uznanými sviatkami a dni pracovného pokoja sa vzťahuje určenie
doby odpočinku, ako na nedeľu.
5. Výkon činností, ktoré narúšajú možnosť odpočinku, najmä práce a činnosti obťažujúce
hlukom alebo inými obdobne účinným spôsobom, je v dobe odpočinku zakázaný. Zákaz sa
nevzťahuje na činnosti, ktoré si vyžadujú naliehavý alebo významný záujem obce.
6. Zákaz rušiť nočný pokoj sa netýka činností:
a) určených harmonogramom úpravy a čistenia komunikácií, ich zimnej údržby,
b) odstraňovanie následkov živelných pohrôm a havárií rôzneho druhu, ktoré nie je možné
vykonať v inom čase,
c) koniec kalendárneho roka – Silvester, v dobe od 31. decembra od 22:00 hodiny do 1.
januára do 2:00 hodiny,
d) stavebné alebo iné pracovné činnosti na základe povolenia obce,
e) zábavné a iné podujatia so súhlasom obce.

§6
Ochrana životného prostredia
1. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva a verejne prístupného miesta, ktoré sú v
správe alebo vlastníctve obce, v rozpore s účelom jeho využitia a to parkovaním a
odstavovaním motorových a nemotorových vozidiel na verejnej zeleni a neoprávneným
parkovaním na chodníkoch, poškodzovaním verejnej zelene, verejnoprospešných objektov a
zariadení.
2. Odstavovanie havarovaných, opravovaných, zjavne nepojazdných vozidiel a vozidiel bez
tabuľky (tabuliek) s evidenčným číslom ich majiteľmi na verejných priestranstvách alebo

verejne prístupných miestach, ktoré sú v správe alebo vlastníctve obce je prípustné, len na
základe povolenia obce a podlieha spoplatneniu miestnou daňou za užívanie verejného
priestranstva. Obec vydá žiadateľovi povolenie k užívaniu verejného priestranstva alebo
verejne prístupného miesta, v ktorom je určené miesto parkovania, prípadne osobitné
podmienky pre užívanie vyhradenej časti verejného priestranstva alebo verejne prístupného
miesta, ktoré je povinný rešpektovať.
3. Povinnosti majiteľa podľa odseku 2 má podľa povahy situácie aj jeho držiteľ, vodič alebo
vykonávateľ opravy vozidla.
4. Zakazuje sa čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak
znečisťovať verejné priestranstvo a vodné toky.
5. Na verejných priestranstvách obce sa zakazuje svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo
miest na to vymedzených.

§7
Povinnosti užívateľov miestnych komunikácií
Zakazuje sa:
a) znemožňovať odvoz odpadu zaparkovaním motorového vozidla v bezprostrednej
blízkosti kontajnerových stanovíšť,
b) parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na
športoviskách, na trávnatých plochách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve obce, mimo
miest na tieto účely určených,
c) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni,
d) vykonávať údržbu, opravu alebo umývanie motorových vozidiel na verejných
priestranstvách alebo na verejne prístupných miestach, ktoré sú v správe alebo
vlastníctve obce a vo vodných tokoch a na ich brehoch,
e) rovnako sa zakazuje parkovanie všetkých druhov nákladných motorových vozidiel,
prívesov, návesov, pojazdných mechanizmov, traktorov a autobusov na verejných
priestranstvách, na verejne prístupných miestach a miestnych komunikáciách v obytných
zónach, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve obce,
f) parkovať s motorovými vozidlami na mostíkoch a chodníkoch spôsobom, ktorý
znemožňuje chodcom plynulý pohyb alebo parkovať na miestach, ktoré nie sú na to
vyhradené (zákon č. 8/2009 Z. z.).

§8
Povinnosti chovateľov psov a odchyt túlavých psov
1. Majiteľom psov sa zakazuje:
a) nechávať voľne pobehovať psov, chodiť so psami bez vodítka a chodiť so psami
stredného a veľkého telesného vzrastu (u ktorých výška v kohútiku v dospelosti
dosahuje viac ako 30 cm) bez vodítka a bez nasadeného náhubného koša.
b) vstupovať so psami alebo inými zvieratami na detské ihriská, cintorín, dvor materskej
školy.
2. Majitelia psov sú povinní v prípade znečistenia verejných priestranstiev výkalmi psie
exkrementy ihneď odstrániť.
3. Odchyt túlavých psov vykonáva firma, ktorá má odbornú spôsobilosť na odchyt túlavých a
zabehnutých psov.
4. Za túlavého psa (ďalej len „pes“) sa považuje pes, voľne pohybujúci na verejnom
priestranstve alebo na verejne prístupnom mieste, bez opatery a dohľadu držiteľa psa.
5. Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými štátnymi
orgánmi alebo v medziach ich pokynov. Podmienky starostlivosti odchytených psov

upravujú osobitné právne predpisy. (zákon č. 39/2007 Z.z. a vyhláška MP SR č. 123/2008
Z.z.)

§9
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený možno len po vydaní súhlasu obce
na osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie motorového vozidla,
prívesu, návesu na jednom mieste.
3. Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva, je povinný:
a) verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,
b) zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď odstrániť,
alebo ak znečistenie sám nespôsobil, znečistenie ohlásiť obci,
d) zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam podzemných inžinierskych sietí
(kanalizačné šachty, uzávery vody, plynu a podobne),
e) vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného
priestranstva,
f) užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
g) ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné
priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.
4. Zámer užívania verejného priestranstva na účely skladovania stavebného materiálu na
nevyhnutný čas je potrebné oznámiť správcovi dane – obci najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti a v zmysle §§ 7 – 10 VZN obce Chľaba č. 11/2016 o miestnych daniach.
5. Stavebné a sypké materiály možno na verejných priestranstvách skladovať len v
prepravných debnách alebo inak zabezpečené proti ich roznášaniu po okolí.
6. Zvyšky stavebného materiálu musí organizácia vykonávajúca stavebné práce umiestniť tak,
aby nemohli prekážať a k tomu prispôsobiť aj ich odvoz. Táto organizácia a vlastník stavby
sú povinní po skončení stavebných prác odstrániť všetky stavebné hmoty, náradie a pod.,
verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.
7. Pri opravách striech, výmene krytiny, odkvapových žľabov, pri opravách komínov,
odstraňovaní cencúľov a podobne musí organizácia vykonávajúca práce, alebo vlastník
vykonať bezpečnostné opatrenia postavením výstražných značiek a zábran, ak sa týmito
prácami zasahuje do verejného priestranstva. Materiál sa nesmie zhadzovať priamo na
verejné priestranstvo, mimo prípadov, ak je toto priestranstvo vopred pripravené.
8. Vlastníci alebo užívatelia predajných miest a obchodov sú povinní zabezpečiť poriadok a
čistotu v priestore najmenej 10 m okolo nich.
9. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený možno len po vydaní súhlasu obce
na osobitné užívanie verejného priestranstva, po schválení obecným zastupiteľstvom.
10. Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie motorového vozidla,
prívesu, návesu na jednom mieste.

§ 10
Čistenie chodníkov, udržiavanie čistoty a zjazdnosti komunikácií
1. Nečistoty sa ukladajú do smetných nádob. Zakazuje sa zhŕňať nečistoty do vozovky, na
verejnú zeleň, do kanálových vpustí, na zelené pásy, alebo ponechávať ich zhrnuté na
chodníkoch, alebo ich spaľovať.
2. Ak sú pri chodníkoch majiteľmi, alebo správcami domových nehnuteľností vysadené
plochy zelene, sú majitelia povinní takéto plochy pravidelne udržiavať v čistote.

3. Údržba chodníkov v zimnom období sa zabezpečuje odstraňovaním snehu a ľadu,
posýpaním chodníkov inertným materiálom, aby tento mohol v plnej miere slúžiť svojmu
účelu. Zároveň je zakázané používať soľ na odstraňovanie snehu a ľadu na všetkých
zrekonštruovaných chodníkoch. Sneh a ľad z chodníka treba odpratať tak, aby sa ním
nezatarasili priechody cez komunikáciu, schody a vjazdy do budov alebo iných zariadení
alebo plochy využívané na manipuláciu s materiálom alebo tovarom. Ak sa vytvoria na
streche alebo odkvapoch cencúle, vlastník, správca alebo užívateľ tejto nehnuteľnosti je
povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozili život alebo zdravie
ľudí.
4. Pri znečistení chodníkov, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v schodnosti, je
povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť chodník uviesť do
pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi chodníkov náklady
spojené s odstránením znečistenia a s uvedením chodníku do pôvodného stavu.
5. Pri poškodení chodníka, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v schodnosti, je
povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi chodníka náklady spojené s
odstránením poškodenia a s uvedením chodníka do pôvodného stavu, pokiaľ sa nedohodne
so správcom chodníka, že poškodenie odstráni sám.
6. Nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty, ktoré hraničia s verejným priestranstvom a s inou
nehnuteľnosťou je povinný vlastník prípadne užívateľ udržiavať tak, aby sa nečistoty z
nich nedostávali na verejné priestranstvá. Majitelia alebo užívatelia domov a záhrad sú
povinní konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na cesty, chodníky a ulice
ostrihať, konáre príp. vetvy prerastajúce cez ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom a
nenarúšali premávku, zimnú údržbu a strojné čistenie obce.
7. Uličné priečelia všetkých objektov udržiavať čisté, zbavené nevhodných nápisov a kresieb,
dvory, záhrady, priľahlé plochy a chodníky, ale aj stromy a kríky udržiavať tak, aby týmito
nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlého verejného priestranstva.
8. Kvetináče, ozdobné nádoby a iné predmety umiestniť na oknách a balkónoch tak, aby
týmito neboli ohrozovaní chodci a nebolo znečisťované verejné priestranstvo.
9. Firemné tabule a reklamné zariadenia udržiavať čisté, pravidelne ich obnovovať a
umiestňovať tak, aby neohrozovali chodcov a netvorili prekážku ich voľného pohybu.
10. Udržiavaním čistoty a zjazdnosti komunikácií sa rozumie ich zametanie, kropenie,
umývanie, odstraňovanie snehu, náradia a čistenie kanalizačných a dažďových vpustí.
11. Za údržbu a čistotu obecných komunikácií zodpovedá obec.
12. Obec prostredníctvom obecného úradu zabezpečuje:
a) celoročnú starostlivosť o verejné priestranstvá,
b) zabezpečuje kosenie podľa potreby,
c) zodpovedá za zjazdnosť obecných komunikácií počas celého roka,
d) udržiava čistotu, poriadok a prevádzkyschopnosť obecných budov a zariadení.
13. V prípade snehovej, vodnej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba
uposlúchnuť výzvu obce a pomáhať pri jej odstraňovaní.

§ 11
Podmienky pre jazdu vozidiel
1. Zakazuje sa jazdiť s dopravnými prostriedkami, ktoré samotné alebo svojim nákladom
znečisťujú verejné priestranstvá. Dopravné prostriedky musia byť zbavené nečistôt pred ich
vjazdom na verejné priestranstvo, najmä vozidlá vychádzajúce zo stavenísk, súkromných
pozemkov a z poľnohospodárskych pozemkov.
2. Ten, kto dopravným prostriedkom znečistí verejné priestranstvo (vlastník, prevádzkovateľ)
je povinný ho bezodkladne, bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť očistenie na vlastné
náklady.

3. Prepravovaný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním alebo
odkvapkávaním neznečisťoval vozovku a ovzdušie. Prikryté plachtou musia byť sypké
hmoty, kovové triesky, seno, slama, piliny a podobné materiály. Materiály, ktoré spôsobujú
zápach sa môžu prepravovať len v uzavretých nádobách, krytých vozidlách, alebo na
vozidlách, ktoré sú zakryté iným spôsobom.
4. Ak vodič zistí poruchu na vozidle (napr. únik paliva, prípadne motorového oleja), alebo na
náklade, ktorá by mohla znečistiť verejné priestranstvo, je povinný ju bezodkladne, bez
prieťahov odstrániť. Ak to nemôže vykonať, môže v jazde pokračovať len na miesto, kde
môže poruchu odstrániť. Je povinný vykonať také opatrenia, aby znečisťovanie verejného
priestranstva bolo obmedzené na najmenšiu možnú mieru a zároveň je povinný vzniknuté
znečistenie bezodkladne odstrániť.
5. Zakazuje sa po vlastnej osi premiestňovať vozidlá s kovovými pásmi a ťažké mechanizačné
prostriedky po verejnom priestranstve s výnimkou, ak to umožňujú dopravné predpisy.
6. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ako to
nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Nakladanie a skladanie tovarov,
materiálov, výrobkov a obalov sa musí vykonávať bezodkladne a bez zbytočných prieťahov.
Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve pripravené bezprostredne
pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a bezpečnosť. Skladanie a nakladanie sa musí
vykonať bez zbytočného odkladu. Pôvodca prípadného znečistenia, resp. poškodenia
(odosielateľ, dopravca alebo príjemca nákladu) po naložení a zložení nákladu je povinný
verejné priestranstvo hneď očistiť.
7. Materiál skladovať na povolenom mieste v nevyhnutnej miere tak, aby nebol roznášaný
vetrom, splavovaný dažďom, aby neohrozoval bezpečnosť chodcov, dopravu, majetok a
životné prostredie. Pri manipulácii s materiálom a výrobkami je zakázané ukladanie
materiálov, uhlia, stavebných výrobkov a pod. na uličných vpustiach a rigoloch, pred
rozvádzačmi elektrického prúdu.
8. Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na
verejných priestranstvách, na komunikáciách, pri kontajneroch a pri verejnej zeleni je
zakázané.
9. Zakazuje sa umiestňovať na verejnom priestranstve rôzne predmety, výnimku tvoria
dopravné značenia.

§ 12
Udržiavanie čistoty pôdy, vody a vodných tokov
1. Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli
spôsobiť ich znečistenie, ukladať veci na brehoch vodných tokov na miestach, z ktorých by
mohli byť splavené do vodných tokov a spôsobiť ich znečistenie. Je zakázané v korytách
vodných tokov vytvárať umelé zábrany, zátarasy a iné prekážky.
2. Zakazuje sa do vodných tokov, kanalizácie a do pôdy vypúšťať alebo vylievať škodlivé
tekutiny (zvyšky olejov, pohonných látok, žieravín a pod.), ktoré ohrozujú užívateľov vody
a stav fauny a flóry.
3. Do vodných tokov sa zakazuje vypúšťať žumpu a/alebo septik. Vlastník žumpy je povinný
na požiadanie osoby oprávnenej kontrolovať dodržiavanie tohto VZN (poverení pracovníci
obce) preukázať spôsob likvidácie obsahu žumpy spôsobom neohrozujúcim životné
prostredie.

ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA A SANKCIE
§ 13
Kontrolná činnosť a sankcie

1. Konanie, ktoré je v rozpore s týmto VZN sa kvalifikuje ako priestupok proti verejnému
poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“), ak nejde o iný priestupok alebo iný správny delikt
alebo trestný čin.
2. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení
zamestnanci Obecného úradu v Chľabe a komisia na ochranu verejného poriadku.
3. Priestupku proti verejnému poriadku podľa ust. § 47 zákona č. 372/1990 Zb. sa dopustí ten,
kto:
a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
b) poruší nočný pokoj,
c) vzbudí verejné pohoršenie,
d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné
zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá
povinnosť upratovania verejného priestranstva,
e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje
alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie,
f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí
alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku,
g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie,
h) nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable,
okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja,
výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných
zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva,
povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak
možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na
násilie alebo hrozbu násilím,
i) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo návodom na ich používanie,
j) v súvislosti s účasťou na verejnom zhromaždení alebo kultúrnom podujatí prístupnom
verejnosti hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora podujatia, zvolávateľa,
usporiadateľa, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby, dobrovoľníka alebo inú
osobu podieľajúcu sa na organizovaní verejného podujatia, dozorný orgán, príslušníka
policajného zboru SR alebo delegáta zväzu verbálne, gestom, grafickým
zobrazením alebo iným spôsobom.
4. Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa podľa ust. § 49 zákona č. 372/1990 Zb.
dopustí ten, kto:
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom
obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným
hrubým správaním,
e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe, ktorá mu bola
zverená do starostlivosti alebo výchovy,
f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo
práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného
rozhodnutia príslušného orgánu,
g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich
vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného
orgánu.

5. Porušenie povinnosti uloženej v tomto VZN fyzickou osobou, sa považuje za priestupok.
6. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou
sa považuje za správny delikt.
7. Pri ukladaní sankcie sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov.

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 14
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných platných
všeobecne záväzných nariadení obce Chľaba a zo všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
2. Pokiaľ v zákone č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch a zákone č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky
nie je ustanovené inak, platia ustanovenia tohto VZN.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Chľabe dňa
11. 12. 2020, uznesením č. 159.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

