
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej na základe §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, §5 zákona č. 282/2002 

Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení a §7 ods. 3 

zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov vydáva toto: 

 

„Návrh“ 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kružná o ochrane 

verejného poriadku 

 
§1 

Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „VZN“ ) je úprava práv 

a povinností a rešpektovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti dodržiavania 

verejného poriadku právnickými a fyzickými osobami na území obce Kružná (ďalej len 

„obec“) ako aj dodržiavanie zásad občianskeho spolunažívania vo verejnom záujme. 

 

§2 

Vymedzenie pojmov 

1. Verejným poriadkom sa na účely tohto VZN rozumie súhrn pravidiel správania sa 

na verejnosti, ktoré sú upravené právnymi predpismi a pravidiel správania sa, ktoré nie 

sú právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je vo verejnom záujme a sú nevyhnutnou 

podmienkou riadneho občianskeho spolunažívania. 

2. Verejným priestranstvom je každé miesto prístupné neobmedzenému okruhu 

užívateľov. 

3. Verejne prístupným miestom je každé miesto slúžiace verejnosti, najmä ulice, 

námestia, chodníky, podchody, mosty, schodiská, autobusové zastávky, parky, 

parkoviská, nábrežia vodných tokov, detské ihriská, okolie bytových domov, kultúrno - 

spoločenské objekty, predajne a prevádzky poskytujúce služby, športoviská, pohrebiská a iné 

pietne miesta, trhoviská, sídla úradov miestnej samosprávy, školské zariadenia a to bez 

ohľadu na vlastníctvo týchto miest. 

4. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby 

bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo 

v krajnej núdzi. 

5. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo 

zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez 

vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku 

ovládaný osobou, ktorá ho vedie. 

6. Nočný čas je čas od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny. 

7. Tabakové výrobky sú výrobky vyrobené z tabakovej suroviny alebo z technologicky 

upraveného tabaku, určené na fajčenie, žuvanie, šnupanie a cmúľanie, ak sú, hoci len 

čiastočne, vyrobené z tabaku. 

§3 

Povinnosti chovateľov zvierat na verejných priestranstvách 

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je 

fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je 

povinná predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka 

alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, 



ktoré by pes mohol spôsobiť. Predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom 

ohrozoval človeka alebo zvieratá, je možné napríklad vhodnými povelmi alebo 

vodením psa na vôdzke. Za psa zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie 

alebo nad psom vykonáva dohľad. 

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len 

osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať 
nebezpečný pes nasadený náhubok. 

3. Držiteľ psa a osoba, ktorá psa vedie, sú povinní oznámiť svoje meno, priezvisko 

a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Osoba, ktorá psa vedie je povinná 

tomu, koho pes pohrýzol oznámiť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa 

psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám 

napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 

oznámiť obci, kde je pes evidovaný. 

4. Ak pes znečistí verejné priestranstvo, je ten kto psa vedie, povinný výkaly z verejného 

priestranstva bezodkladne odstrániť do mikroténového vrecka, vrecko uzatvoriť 
a následne ho uložiť do zberných nádob na určených pre psie exkrementy resp. 

pre zmesový komunálny odpad. 

5. Vstup so psom ( okrem zvláštnych psov ) je zakázaný: 

a) na detské ihriská, pieskoviská, športoviská, do domu smútku 

b) do areálu materskej školy a sídla miestnej samosprávy 

c) do zariadení verejného a spoločného stravovania, okrem zariadení, kde je to 

povolené a viditeľne označené 

d) do prevádzok potravinárskej výroby a do predajní s potravinárskym sortimentom 

e) do kostolov 

Uvedené miesta musia byť viditeľne označené upozornením na zákaz vstupu so psom. 

6. Držiteľ psa je povinný prihlásiť do evidencie psov každého psa, ktorý je držaný na 

území Obce Kružná viac ako 90 dní a v lehote do 30 dní oznamovať každú zmenu údajov a 

skutočností, ktoré sa zapisujú do evidencie psov. 

Evidenciu psov vedie obecný úrad. 

7. Držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa. 

8. Mesto vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, ktorá je neprenosná na iného psa. 

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní 

odo dňa zistenia týchto skutočností.  

 

§4 

Nočný čas 

V nočnom čase je zakázané vykonávanie činností, ktoré rušia odpočívanie obyvateľov 

mesta. Výnimku z tohto pravidla povoľuje Obec Kružná určením času a miesta. 

 

§5 

Ochrana nefajčiarov 

1. Týmito ustanoveniami sa upravujú podmienky ochrany nefajčiarov pred vznikom 

závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a 

v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi 

používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov 

bezprostredne vystavených účinkom fajčenia. 

2. Predaj tabakových výrobkov je zakázaný: 

a) v predajniach potravín, okrem predajní, ktoré majú na predaj vyčlenený 

samostatný priestor alebo stojan 

b) v predškolských zariadeniach a na detských ihriskách,  



c) v predajniach s tovarom určeným pre deti 

d) v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane 

stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v areáli týchto 

zariadení 

e) formou podomového predaja a zásielkového predaja 

f) v spotrebiteľskom balení cigariet s obsahom iným ako 19 kusov alebo 20 kusov 

3. Zakazuje sa predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie 

a neobsahujú tabak, osobám mladším ako 18 rokov. Každý, kto predáva tabakové 

výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný 

odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov. 

4. Fajčenie sa zakazuje: 

a) v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na 

krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto 

dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4 

metre od vymedzenej plochy nástupíšť, 
b) v areáloch predškolských zariadení a v priestoroch detských ihrísk 

c) v kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach 

d) v úradných budovách okrem fajčiarní 

e) na spoločenských a kultúrnych podujatiach organizovaných pre deti a mládež 

 

§6 

Zákaz podávania, predávania a požívania alkoholických nápojov 

1. Zakazuje sa: 

a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie 

- osobám mladším ako 18 rokov 

- osobám zjavne ovplyvneným alkoholom 

- na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína 

- na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov 

b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie 

vodičom 

c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným 

alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť 
dopravnej premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné 

pohoršenie. 

2. Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické 

nápoje alebo iné návykové látky. Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať 
bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na verejne prístupných 

miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 

3. Z dôvodu ochrany verejného poriadku je zakázané požívanie alkoholických nápojov 

na nasledovných verejne prístupných miestach a v okruhu 200 metrov od nich: 

a) sídla orgánov miestnej samosprávy  

b) predškolské zariadenia a školské zariadenia pre deti a mládež do 18 rokov 

c) miesta dlhodobo alebo trvale určené na vykonávanie náboženských obradov 

d) pohrebiská a iné pietne miesta ( pomníky, pamätníky ) 

e) parky a detské ihriská 
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§23 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

f) športoviská a športové zariadenia 

g) autobusové zastávky 



4. Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov 

pred maloobchodnými prevádzkami so sortimentom aj alkoholických nápojov a v 

okruhu 50 metrov od maloobchodných prevádzok so sortimentom aj alkoholických 

nápojov. 

5. Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na: 

a) zariadenia, ktoré poskytujú reštauračné alebo pohostinské služby 

b) priestory letných záhrad a terás, ktoré tvoria súčasť reštauračných a pohostinských 

zariadení, zriadené so súhlasom Obce Kružná 

c) verejné podujatia organizované obcou Kružná alebo so súhlasom Obce Kružná 

d) dni 31. december a 1. január 

 

§7 

Sankcie 

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia uloží obec sankciu podľa platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

§8 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší nariadenie Obce Kružná 

č. 3/1995 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, ktoré bolo schválené  

Obecným zastupiteľstvom v Kružnej dňa 24.7.1995. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kružnej 

dňa       2015 uznesením č.      . 

 

 

 

 

                                                                                                  Ondrej Lipták 

                                                                                                  Starosta Obce Kružná 
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Napr. zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v platnom znení, 

zákon č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení 

zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení 

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obec Kružná na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a n) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a 

údržbe verejnej zelene 

„Návrh“ 
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Pôsobnosť nariadenia 

(1) Nariadenie upravuje práva a povinnosti všetkých fyzických a právnických osôb 

pôsobiacich na území obce v oblasti: 

a) udržiavania čistoty a poriadku v obci, 

b) stavu verejnej zelene (najmä údržby, ochrany, ošetrovania zelene, výrubu drevín atď.) 

 

§ 2 

Základné pojmy 

(1) Za verejné priestranstvo je určený všetok priestor v obci, okrem pozemkov, stavieb a 

priestorov vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, alebo na ktoré majú tieto osoby 

právo hospodárenia s výnimkou budov, ktoré sú svojim charakterom určené na verejné účely 

(napr. tržnice, športové ihriská, štadióny). Sú to všetky miesta slúžiace verejnému užívaniu 

zodpovedajúcemu ich účelu (najmä cesty, chodníky, námestia, priechody, podchody a pod.) 

(2) Zeleňou sa rozumejú dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche 

prirodzeným spôsobom, alebo zámerným cieľavedomým založením a usmerňovaním 

človekom. Sú to predovšetkým stromy, kry, kvety, zelené plochy, nádoby so zeleňou. 

Súčasťou týchto ucelených súborov sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako chodníky, 

prístrešky, ihriská, lavičky a pod. 

(3) Obecnou zeleňou sa rozumie zeleň rastúca na pozemkoch vo vlastníctve obce. 

(4) Verejnou zeleňou sa rozumie zeleň rastúca na verejných priestranstvách ako aj verejné 

priestranstvá, ktoré sú určené na výsadbu verejnej zelene. 

(5) Pyrotechnické výrobky sú akékoľvek výrobky obsahujúce výbušniny alebo zmes 

výbušnín, ktoré sú navrhnuté na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, 

alebo kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických 

reakcií.1 

(8) Kategórie pyrotechnických výrobkov sú nasledovné: 

a) zábavná pyrotechnika 

1. kategória 1: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má 

zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na používanie v obmedzených priestoroch 

vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov, 

2. kategória 2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku 

hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch, 

3. kategória 3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá 

je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku 

nie je škodlivá pre ľudské zdravie, 

4. kategória 4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu 

používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské 

zdravie, 

b) scénická pyrotechnika 

1. kategória T1: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré predstavujú 

nízke nebezpečenstvo, 

2. kategória T2: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré môžu 



používať iba odborne spôsobilé osoby, 

c) iné pyrotechnické výrobky 

1. kategória P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 

pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo, 

2. kategória P2: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 

pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo používanie iba odborne spôsobilými 

osobami.2 

(9) Ohňostrojové práce sú práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky kategórie 

43. 

 

II. UDRŽIAVANIE ČISTOTY A PORIADKU 

§ 3 

Povinnosti fyzických a právnických osôb 

(1) V záujme zdravia a bezpečnosti obyvateľov a pre zabezpečenie zdravého životného 

prostredia sa na území obce Kružná zakazuje: 

a) odhadzovať mimo odpadových nádob čokoľvek, napr. papiere, obaly všetkého druhu, 

zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky, ohorky cigariet, popol a iné nepotrebné 

veci, odpadky, 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v platnom znení 

2 § 3 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v platnom znení 

3 § 2 písm. o) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

b) znečisťovať verejné priestranstvá čímkoľvek, napr. pľuvaním, fekáliami, psími 

výkalmi, splaškovými vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami, inými 

kvapalinami, používaním pyrotechnických výrobkov kategórie 1 a iným obdobným 

spôsobom, 

c) vylievať na verejné priestranstvo vodu, ktorou sa umývali výkladné skrine, alebo 

podlahová plocha v prevádzkach, 

d) umývať, čistiť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou 

nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel, evidenčných čísiel a 

medzinárodnej poznávacej značky vozidiel, výmeny kolesa a odstránenia drobnej 

funkčnej závady, akou je napr. výmena sviečky, žiarovky a pod. 

e) poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné a pamiatkové objekty, 

zariadenia, lavice, vázy, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk a iné zariadenia 

ako sú sochy, pamätníky a podobne, 

f) vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad, 

g) z balkónov, lodžií a okien umiestnených v tesnej blízkosti chodníkov vyklepávať 
alebo prášiť deky, šatstvo, koberce, vyhadzovať predmety, 

h) odstavovať vraky vozidiel na parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách, 

i) vyberať uložený komunálny odpad zo zberných nádob umiestnených na verejných 

priestranstvách 

j) skladovať akýkoľvek materiál ( napr. palivo, výrobky, obaly, zeminu, tovar a pod.) a 

odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, miestnych komunikáciách bez 

platného povolenia vydaného obcou, 

k) osadzovať reklamy, plagáty, oznámenia na iných miestach, ako je to povolené 

obcou, 

l) znehodnocovať fasády objektov nastriekaním obrazcov a znakov sprejovými farbami, 

m) vyhadzovať akékoľvek predmety do korýt vodných tokov, alebo ich ukladať na 

miesta, z ktorých by mohli byť do nich splavené a tým ohroziť akosť, zdravotnú 

nezávadnosť alebo prietočnosť toku, 

n) vylievať alebo vypúšťať znečisťujúce látky do vodných tokov, znečisťovať vodné 



toky umývaním motorových vozidiel a vykonávania opráv a údržby motorových 

vozidiel na brehoch alebo v tokoch, 

o) vypúšťať odpadové vody do vodného toku bez povolenia vydaného príslušným 

orgánom štátnej vodnej správy, 

p) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni a chodníkoch, zastaviť a stáť 
motorovým vozidlom na verejnej zeleni, zastaviť a stáť motorovým vozidlom 

na chodníku, s výnimkou zastavenia alebo státia na chodníku, ak pri vozidle ostane 

voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m, okrem zóny s dopravným obmedzením 

spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným 

státím. V uvedených zónach je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie 

bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Spôsob 

jazdy na bicykli upravuje osobitný predpis.5 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4 § 2 písm. aa) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov 

5 § 55 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 

(2) vlastníci a užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov sú povinní v čase prevádzky 

zabezpečiť očistenie schodov, prístupových komunikácií a priľahlých chodníkov, 

vedúcich súbežne s užívanou nehnuteľnosťou od nečistoty a v zimnom období od snehu a 

poľadovice. 

(3) Čistenie chodníkov - čím sa rozumie ich kropenie a zametanie, odstraňovanie blata, 

snehu, 

poľadovice, buriny, odpadkov a iných nečistôt brániacich ich riadnemu užívaniu - musí 

byť vykonané včas, spravidla v ranných hodinách tak, aby boli chodci čo najmenej 

obmedzovaní. Ak je to nutné pre zabezpečenie schodnosti, treba chodník čistiť opakovane 

v priebehu dňa. 

(4) Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú povinní v prípade výskytu hlodavcov 

(potkanov, myší, hrabošov), odstraňovať príčiny ich výskytu, zamedziť ich šíreniu a na 

vlastné náklady zabezpečiť deratizáciu. 

(5) Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným 

priestranstvom, je povinný vlastník, správca, užívateľ nehnuteľnosti upravovať a trvalo 

udržiavať tak, aby sa nečistoty z nich nedostávali na verejné priestranstvá. 

(6) Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými 

odpadovými žľabmi a odpadovými rúrami a lapačmi snehu. 

(7) Fasády objektov musia byť čisté, vymaľované, zbavené nevhodných nápisov a kresieb. 

(8) Plochy rezervované na výstavbu musia byť až do doby ich stavebného využitia 

zatrávnené a udržiavané tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia. Za ich pravidelnú 

údržbu zodpovedá vlastník, správca alebo užívateľ, ak to stanovuje nájomná zmluva. 

(9) Za čistenie, údržbu a čistotu miestnych komunikácií, vodných tokov, správu, ochranu, 

údržbu a tvorbu mestskej zelene zodpovedá obec alebo ich správca. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6 § 7 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 

(10) Dvory, záhrady, pozemky a oplotenia vo vlastníctve fyzických a právnických osôb 

musia byť vlastníkmi upravované a trvalo udržiavané tak, aby neboli prerastené burinou, 

prašné alebo nevzhľadné. Výsadba na nich nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. 

(11) Obchodné tabule (označenia prevádzok), reklamné tabule a zariadenia musia byť 
trvalo udržiavané v čistom a aktuálnom stave.  

(12) Subjekt zodpovedajúci za čistenie a údržbu verejného priestranstva je povinný najmä: 

a) zabezpečiť prostriedky potrebné na čistenie a údržbu verejného priestranstva, sústavne 

dozerať na dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve, 

b) zabezpečovať pravidelné čistenie verejného priestranstva, 



c) zabezpečovať zjazdnosť komunikácií, v zimnom období odstraňovanie snehu, 

d) zaobstarávať a rozmiestňovať dostatočný počet zberných nádob na odpad, pravidelne 

ich vyprázdňovať a starať sa o ich údržbu, 

(13) Každý, kto používa verejné priestranstvo iným spôsobom, ako je mu určené (osobitné 

užívanie verejného priestranstva, zvláštne užívanie miestnej komunikácie), je povinný: 

a) používať verejné priestranstvo v povolenom rozsahu a tak, aby čo najmenej 

obmedzoval jeho užívanie obyvateľmi obce, 

b) zabezpečiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočných hodinách, 

c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva, jeho zariadení a 

verejnej zelene, 

d) zabezpečiť, resp. umožniť prístup k požiarnym hydrantom a k nádobám na komunálny 

odpad, 

e) po skončení užívania uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného 

stavu. 

(14) Osoby, ktoré znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev spôsobili, sú 

povinné bezodkladne spôsobenú závadu na svoje náklady odstrániť, alebo zabezpečiť jej 

odstránenie. Sú právne zodpovedné za následky vzniknuté z dôvodov tohto znečistenia a 

poškodenia. 

(15) Podmienky chovu zvierat na území obce upravujú osobitné predpisy.7 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7 napr. zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 

vyhl. Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 230/1998 Z. z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat 

 

III. SPRÁVA, ÚDRŽBA, OCHRANA A TVORBA VEREJNEJ ZELENE 

§ 4 

Správa a údržba verejnej zelene 

(1) Správca verejnej zelene je povinný sa o zeleň starať, najmä ju ošetrovať, udržiavať a 

zabezpečovať oprávnený výrub drevín (stromov a krov), náhradnú výsadbu za povolený 

výrub a obnovu zelene. 

(2) Zakazuje sa poškodzovanie verejnej zelene a svojvoľný výrub a svojvoľná výsadba drevín 

(stromov a krov). 

(3) Pri zabezpečovaní výrubu drevín na území obce sa postupuje podľa osobitného 

predpisu.8 

 

IV. POUŽÍVANIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV 

§ 5 

(1) Pyrotechnický výrobok kategórie 2, 3, P1 a T1 je zakázané používať vo vzdialenosti 

menšej ako 200 m od kostolov, detských zariadení a cintorínov bez písomného súhlasu 

vlastníka týchto objektov.9 

(2) Na používanie pyrotechnického výrobku kategórie 2, 3, P1 a T1 pri športovom podujatí sa 

vyžaduje písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa športové podujatie uskutočňuje, a 

organizátora športového podujatia.10 

(3) Vykonávať ohňostrojové práce a používať pyrotechnické výrobky kategórie P2 a T2 je 

možné len s písomným súhlasom obce.11 

 

V. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

§ 6 

Zodpovednosť fyzických a právnických osôb 

(1) Pokiaľ dôjde ku škode na verejnej zeleni, je povinná ju nahradiť právnická alebo fyzická 

osoba, ktorá ju spôsobila. 

(2) Fyzické a právnické osoby, zodpovedné za porušenie ustanovení všeobecne záväzného 

nariadenia, nesú právnu zodpovednosť za vzniknuté následky a sú povinné bezodkladne 



spôsobenú závadu na svoje náklady odstrániť. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8 zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

9 § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

10 § 53 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

11 § 54 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

§ 7 

Sankcie 

(1) Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia možno uložiť sankcie 

podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.12 

 

VI. ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

§ 8 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Kružná o vytváraní zdravotného prostredia o ochrane verejného poriadku a zelene na území 

obce Kružná, schválené Obecným zastupiteľstvom v Kružnej dňa 27.07.1995. 

 (2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa uznesením Obecného  

zastupiteľstva v Kružnej č.                  . 

 

 

 

 

 

 

            

                       Ondrej Lipták 

Starosta Obce Kružná 


