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VZN č. 1/2019 O VEREJNOM PORIADKU A DODRŽIAVANÍ 

ČISTOTY V OBCI SLIEPKOVCE  

 
Obecné zastupiteľstvo v Sliepkovciach, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a s § 4 ods. 3 písm. f), g), h) 

a n) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon 
o obecnom zriadení) vydáva toto   

 
VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Sliepkovce 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť práva a povinnosti pri zabezpečovaní 
čistoty ovce a verejného poriadku v obci  a vytvoriť tak podmienky pre ochranu života, zdravia 
a majetku obyvateľov v katastrálnom území Sliepkovce. 

2. Toto VZN je záväzné pre všetkých občanov obce, návštevníkov, fyzické a právnické osoby 
vykonávajúce na území obce podnikateľskú činnosť, užívateľov pozemkov, verejných 
priestranstiev a iných objektov v katastrálnom území obce Sliepkovce. 
 
 

Článok 2 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
1. Verejný poriadok sa pre účely tohto VZN rozumie súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú 

obsiahnuté v právnych normách ako aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých 
dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania a vytvárania 
usporiadaného a bezpečného života obyvateľov obce. 

2. Verejné priestranstvo pre účely tohto VZN je každý verejnosti všeobecne prístupný priestor 
(pozemok, stavba) vo vlastníctve alebo v správe obce. Sú to najmä všetky spevnené a nespevnené 
plochy, cesty a miestne komunikácie, námestia, chodníky, cyklochodníky, parkoviská, zastávky, 
cintorín, zatrávnené plochy, parky, ihriská a športoviská. 

3. Verejne prístupné miesto pre účely tohto VZN je každé miesto slúžiace trvalo alebo prechodne 
verejnosti, ktoré je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za úplatu. Nemusí byť bez 
obmedzenia prístupné komukoľvek a kdekoľvek. Stačí, že je to miesto prístupné len niektorým 
osobám určeným povahou ich zamestnania alebo inak (napr. škôlka). Neprekáža, že miesto nie je 
trvale prístupné verejnosti a je prístupné napr. len v určitom prevádzkovom čase (napr. Obecný úrad) 

4. Verejnoprospešné zariadenie pre účely tohto VZN sa považuje aj majetok iných fyzických 
a právnických osôb, ak slúži verejnosti na akékoľvek účely, najmä telekomunikačné zariadenia, 
plynové stanice, prečerpávacie stanice, trafostanice, lavičky, hydranty, stožiare verejného osvetlenia, 
dopravné, turistické a informačné značky a tabule, povolené reklamné tabule, miestny rozhlas, 
kanálové skruže, bleskozvody, zastávky autobusov a pod. 
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5. Miestne komunikácie pre účely tohto VZN sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo 
vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia doprave a sú zaradené do siete miestnych 
komunikácií podľa osobitných predpisov (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) ). 

6. Chodník pre účely tohto VZN je 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, ktoré je prepojením stavby s najbližšou cestou alebo miestnou 
komunikáciou, a to aj vtedy, ak sú týmto priestorom schody. 

7. Verejná zeleň pre účely tohto VZN je súhrn všetkých voľne rastúcich a verejne prístupných rastlín, 
kríkov, stromov a porastov, vrátane trávnatých porastov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo 
vlastníctve alebo správe obce. 

8. Nočný kľud je čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. 
9. Porušenie tohto VZN je priestupkom, resp. správnym deliktom podľa osobitných predpisov (zákon 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon 36/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení). 

 
Článok 3 

Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách 
 

1. Občania, fyzické a právnické osoby s povinné na verejných priestranstvách dodržiavať čistotu 
a poriadok a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by došlo k znečisteniu a poškodeniu verejného 
priestranstva, ohrozeniu životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov. 

2. Na verejných priestranstvách je zakázané: 
 
a) odhadzovať a odkladať akékoľvek predmety (fľaše, plechovky, ohorky, papiere) mimo miest na 

to určených,  
b) vyhadzovať a skládkovať odpad mimo miest na to určených, najmä stavebný odpad a suť, 
c) vylievať odpadové kvapaliny mimo miest na to určených, 
d) zakladať otvorený oheň a spaľovať akýkoľvek odpad, 
e) trvale umiestňovať nádoby a plastové vrecia na odpad na verejnom priestranstve okrem 

nevyhnutne potrebného času pred a po ich vyprázdnení resp zbere, 
f) parkovaním motorového vozidla zamedzovať prístup a prejazd vozidiel záchrannej služby, 

hasičov, polície, vozidiel technických služieb za účelom odvodu odpadu a vozidiel zimnej 
údržby,  

g) vykonávať opravy motorových vozidiel, vypúšťať a vymieňať prevádzkové náplne vozidla 
a umývať motorové vozidlá s výnimkou čistenia interiéru, očistenia skiel, svetiel a evidenčných 
čísiel, 

h) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním osobnej, telesnej potreby a tuhými 
exkrementami zvierat. 
 

3. V záujme ochrany zdravia a nefajčiarov je fajčenie zakázané: 
 

a) v priestoroch zastávok,  
b) v budove materskej školy a v priestoroch detského ihriska, 
c) v budove obecného úradu, kultúrneho domu, domu smútku, v priestoroch obecného cintorína 
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4. V záujme ochrany verejnej zelene je zakázané: 
 

a) Trhanie a poškodzovanie rastlín, lámanie, orezávanie kríkov a stromov neodborným zásahom 
a bez príslušného povolenia zo strany obce, 

b) Parkovanie a státie motorových vozidiel na verejnej zeleni. 
 

5. Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev a verejnoprospešných zariadení zodpovedá 
pôvodca znečistenia (obyvateľ, vlastník alebo návštevník obce, fyzická alebo právnická osoba), 
ktorý je povinný znečistenie alebo poškodenie na svoje náklady bezodkladne odstrániť a je právne 
zodpovedný za následky vzniknuté z tohto znečistenia alebo poškodenia. 

 
 

 
Článok 4 

Dodržiavanie nočného kľudu 
 
1. Za nočný kľud je považovaný čas od 22.00hod do 06.00 hod. V tejto dobe je zakázané vyvolávanie 

hluku, ktorý ruší nočný kľud a odpočívanie obyvateľov obce. 
2. Výnimku z nočného kľudu povoľuje obec určením času a miesta pre verejné slávnosti, oslavy. 
3. Pri oslavách, spoločenských akciách organizovaných súkromnými osobami, občianskymi 

združeniami, právnickými osobami, žiada o výnimku vždy zodpovedná osoba za aktivitu. Obec 
povolí výnimku a určí podmienky udelenia výnimky, ktoré je zodpovedná osoba povinná 
rešpektovať. 

4. Rušením nočného kľudu sa rozumie také správanie občanov, fyzických a právnických osôb na území 
obce, ktoré nadmerným hlukom ruší iných občanov obce. Za také rušenie sa považuje hlasné 
vyspevovanie, vykrikovanie, vytváranie iných zvukových efektov a zvukov akými sú 
neopodstatnené používanie klaksónov, hlučná jazda, v domácnosti púšťanie rozhlasových 
a televíznych prijímačov nad izbovú počuteľnosť.  Taktiež za rušenie nočného kľudu sa považuje pri 
výrobných a iných zariadeniach šírenie zvuku alebo hudby mimo prevádzky, ak sa jedná 
o prekročenie limitu stanoveného zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predpismi 
prijatými na vykonanie tohto zákona. 

5. Právnické a fyzické osoby sú povinné zabezpečiť, aby sa pri prevádzke zariadení alebo ich 
používaním zamedzil vznik a šírenie hluku, ktorého sa možno vyvarovať, najmä sa musia dodržiavať 
návody a iné pokyny na obsluhu, prevádzku a údržbu zariadení. To platí aj na inú činnosť, pri ktorej 
môže vznikať hluk. 

6. Hlučnosť prejavu osôb sa musí na všetkých miestach ich pobytu obmedziť na mieru primeranú 
miestu pobytu a jeho podmienkam bez osobitného vymedzenia doby, najmä v noci v čase od 22.00 
hod do 06.00 hod. a pre priestory vyžadujúce mimoriadnu ochranu proti hluku (napr. cintoríny 
a pod.) 

7. Zákaz rušenia nočného kľudu sa nevzťahuje : 
a) na organizované podujatia, ktoré boli obci oznámené, 
b) pri výročných a slávnostných akciách poriadaných obcou, 
c) v prípadoch zimnej údržby miestnych komunikácií alebo odstraňovania havárií. 
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Článok 5 
Osobitné použitie verejného priestranstva 

 
1. Obec na základe žiadosti žiadateľa môže vydať povolenie na osobitné použitie verejného 

priestranstva, ide najmä o zvolanie verejného zhromaždenia, usporiadanie kultúrneho alebo 
športového podujatia, umiestnenie predajných stánkov, dočasné umiestnenie tovaru alebo iného 
materiálu.  

2. Za čistotu verejného priestranstva pri usporiadaní verejného zhromaždenia zodpovedá zvolávateľ, 
pri kultúrnom alebo športovom podujatí usporiadateľ. Zvolávateľ verejného zhromaždenia alebo 
usporiadateľ kultúrneho alebo športového podujatia je povinný zabezpečiť vyčistenie verejného 
priestranstva verejnej zelene bezodkladne po ukončení zhromaždenia alebo podujatia. 

3. Majitelia a prevádzkovatelia predajných stánkov, predajných stolov a pojazdných predajní a iných 
zriadení poskytujúcich služby sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok do vzdialenosti minimálne 2 
metre od týchto zariadení, a to najmä umiestnením dostatočného počtu košov na odpad z ich 
prevádzok a ich pravidelným vyprázdňovaním Tento odpad sa musí vyprázdňovať len do nimi 
osobitne objednaných zberných nádob alebo vývozom do veľkoobjemového kontajnera obce, ak 
takýto v obci je a po dohode s obcou. 

4. Nakladanie a vykladanie tovaru alebo iného materiálu na verejnom priestranstve možno vykonávať 
iba vtedy, ak sa to technicky nedá zabezpečiť mimo verejného priestranstva. 

5. Ak obec povolila dočasné skladovanie tovaru, prípadne staveného materiálu na verejnom 
priestranstve, musí vykonávať tak, aby to neohrozovalo, prípadne neobmedzovalo schodnosť 
a zjazdnosť komunikácie alebo chodníka, bezpečnosť a zdravie občanov, aby spôsobom uloženia 
alebo vplyvom počasia (dážď, vietor) neznečisťovalo okolie. Sypké materiály sa nesmú voľne 
skladovať, ale sa musia umiestniť vo vhodnej nádobe alebo zabezpečiť tak, aby nedochádzalo 
k znečisteniu okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením odviatím vetrom). 

6. Stavebný a iný materiál na vykonávanie stavebných a iných podobných prác môže byť uložený na 
komunikácii alebo chodníku len na mieste a za podmienok určených stavebným povolením, 
povolením na rozkopávku alebo povolením na použitie verejného priestranstva. Stavebné priestory 
vrátanie výkopových priestorov musia byť upravené tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia. 
Zvyšky stavebného a iného prebytočného materiálu a zeminy musí právnická alebo fyzická osoba 
vykonávajúca stavebné práce pravidelne odvážať a celý priestor stavby udržiavať v čistote. 

7. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných podobných prác (napr. výkopových prác) 
zodpovedá právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce a ten, komu bolo 
vydané oprávnenie na realizáciu stavby. 

 
Článok 6 

Povinnosti vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v obci 

1. Nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty, ktoré hraničia s verejným priestranstvom a s inou 
nehnuteľnosťou je vlastník alebo užívateľ povinný udržiavať tak, aby sa nečistoty z nich nedostávali 
na verejné priestranstvo.  

2. Vlastníci alebo užívatelia domov, záhrad a ostatných pozemkov sú povinní upravovať konáre 
stromov, okrasných drevín a iných rastlín, ktoré zasahujú do prejazdného profilu priľahlej 
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komunikácie, do priechodnosti chodníka alebo zakrývajú dopravné značenie tak, aby nenarúšali 
cestnú premávku a pohyb chodcov po chodníkoch, nebránili účastníkom cestnej premávky 
v rozhľade a neobmedzovali zimnú údržbu komunikácií a chodníkov. 

3. Vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní likvidovať komunálny odpad, drobný stavený 
odpad a iné zložky odpadu len spôsobom a prostredníctvom právnických a fyzických osôb na to 
oprávnených. Zber odpadu na území obce Sliepkovce vykonáva výlučne obec Sliepkovce 
a organizácie, s ktorými uzatvorila na takúto činnosť zmluvu.   

4. Spaľovanie komunálneho odpadu v domácnostiach je zakázané. 
5. Vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní zabezpečiť likvidáciu zeleného odpadu zo 

svojich pozemkov výlučne kompostovaním alebo vývozom na zberný dvor. Spaľovanie lístia, 
konárov a zvyškov rastlín zo záhrad a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je na území obce 
zakázané. 

6. Priestupky na úseku nakladania s odpadmi podľa platného VZN o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vykonáva a pokuty ukladá obec Sliepkovce. 

7. Každý vlastník alebo užívateľ pozemku je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojom 
pozemku jeho pravidelným udržiavaním a kosením. Priestupky a iné správne delikty na úseku 
ochrany poľnohospodárskej pôdy vykonáva príslušný orgán poľnohospodárskej pôdy (§7 ods.1 
písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy) 
 

 
Článok 7 

Udržiavanie čistoty komunikácií a parkovanie na verejných priestranstvách v katastri obce 
 

1. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva, je 
povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu. 

2. Ak pôvodca znečistenia nie je známy, zodpovedá za jeho odstránenie právnická alebo fyzická osoba, 
ktorá je vlastníkom pozemku, na ktorej sa znečistenie nachádza. V zmysle ust. §9 ods. 2 Z.               
č. 135/19621 Zb. Cestný zákon v platnom znení – závady v schodnosti miestnych komunikácií 
určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinný odstraňovať 
správcovia miestnych komunikácií. 
Údržbu v ochrannom pásme obecných komunikácií zabezpečuje obec. Jedná sa o odstránenie drevín, 
krov a konárov, ktoré zasahujú do priestoru komunikácie a cestnej koruny. Čistenie je vykonávané 
v zmysle ustanovení cestného zákona č. 135/1961 Zb.. 

3. Zakazuje sa zhŕňať sneh, nečistoty na miestnu komunikáciu, verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí 
alebo tieto ponechať zhrnuté na chodníkoch.  

4. V zmysle zák. č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke vlastníci, správcovia alebo 
užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvislom zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou 
komunikáciou, nezodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých 
chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov 
odstránené.  

5. V zmysle cestného zákona §9a odsek 3 správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, 
ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo 
v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady 
odstrániť ani na ne predpísaných spôsobom upozorniť. 

6. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva a verejne prístupného miesta v rozpore s účelom jeho 
využitia, a to najmä parkovaním a odstavovaním motorových a iných vozidiel na verejnej zeleni, 
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neoprávneným státím a trvalým parkovaním  na miestnych komunikáciách a chodníkoch, 
znečisťovaním alebo poškodzovaním verejnej zelene alebo verejnoprospešného zariadenia. 
 
 

 
Článok 8 

Udržiavanie čistoty pôdy, vody a vodných tokov 
 

1. Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety a odpady (zelený odpad, 
biologicky rozložiteľný komunálny odpad a iné), ktoré by mohli spôsobiť ich znečistenie, zakazuje 
sa tiež vhadzovať  ukladať veci na brehoch vodných tokov na miestach, z ktorých by mohli byť 
splavené do vodných tokov a spôsobiť ich znečistenie. 

2. Zakazuje sa do vodných tokov a kanalizácie a do pôdy vypúšťať alebo vylievať škodlivé tekutiny 
(zvyšky olejov, pohonných látok, žieravín a p.) schopných ohroziť užívateľov vody a stav fauny a 
flóry. 

3. Do vodných tokov sa zakazuje vypúšťať žumpu. Vlastník žumpy/septiku je povinný na požiadanie 
osoby oprávnenej kontrolovať dodržiavanie tohto VZN preukázať spôsob likvidácie obsahu 
žumpy/septiku spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. 

4. Zakazuje sa vykonávať údržbu dopravných prostriedkov a iných strojov a strojných zariadení a 
umývať ich na brehoch vodných tokov a v ich blízkosti. 

5. Zakazuje sa poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov alebo odstraňovať a 
poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy. 

6. Zakazuje sa odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení pre jej odber pre účely 
umývania dopravných prostriedkov a pre poľnohospodársku malovýrobu. 

 
 
 

Článok 9 
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení 

 
1. Vylepovať plagáty a reklamné zariadenia na verejných priestranstvách mimo stanovených plôch 

určených obcou je zakázané. 
2. Odstránenie znečistenia od vylepených plagátov je povinná zabezpečiť fyzická alebo právnická 

osoba, ktorá zodpovedná za vylepenie plagátu. 
 

Článok 10 
Používanie zábavnej pyrotechniky na území obce 

 
1. Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické výrobky a zábavnú pyrotechniku 

okrem 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka v čase od 22.00 hod 31.decembra do 02.00 hod 
nasledujúceho dňa, t. j. 1. januára kalendárneho roka (Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, 
výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Porušenie verejného poriadku je aj neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa alebo osoby 
oprávnenej vykonávať kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN. 

3. Konanie fyzickej osoby, ktoré je v rozpore s týmto VZN platným na území obce Sliepkovce sa 
považuje za priestupok proti verejnému poriadku (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
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neskorších predpisov, zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke pozemných komunikáciách zmene 
doplnení niektorých, zákon č. 79/2015 Z . z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže obec uložiť fyzickým osobám pokutu do výšky 33,- 
eur v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších doplnkov a právnickým 
osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie do výšky 6.638,- eur v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

5. Pokutu možno uložiť do dnešného roka odo dňa, keď obec dozvedela  porušení tohto VZN, 
najneskôr však do troch rokov od porušenia VZN alebo nesplnenia povinnosti. 

6. Pokuta uložená obcou je príjmom obce. 
 

Článok 11 
Kontrola a sankcie 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva starosta obce alebo osoby na základe písomného 

poverenia obce. 
2. Porušenie verejného poriadku je aj neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa alebo osoby 

oprávnenej vykonávať kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN. 
3. Konanie fyzickej osoby, ktoré je v rozpore s týmto VZN platným na území obce Sliepkovce sa 

považuje za priestupok proti verejnému poriadku, za ktoré je možné uložiť pokutu. Konanie 
právnickej osoby, ktoré je v rozpore s týmto VZN platným na území obce Sliepkovce sa považuje za 
správny delikt. 

4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže obec uložiť fyzickým osobám pokutu do výšky 33,- 
eur v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších doplnkov a právnickým 
osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie do výšky 6.638,- eur v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

5. Pokutu možno uložiť do jedného rok o dňa, keď sa obec dozvedela o porušení tohto VZN, najneskôr 
však do troch rokov od porušenia VZN alebo nesplnenia povinnosti. 

6. Pokuta uložená obcou je príjmom obce. 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré vyplývajú 

z iných právnych predpisov a nariadení obce Sliepkovce 
2. Obecné zastupiteľstvo v Sliepkovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 17.12.2019, uznesením  
č. /2019. Toto VZN nahrádza VZN č. 1/2019, ktoré bolo prijaté dňa 12.11.2019 uznesením                
č. 11/2019. 
 
 
 

           Kamil Minda 
                                                                                                         starosta obce 
 
 
 


