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O B E C  VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ 

______________________________________________________________ 
 

Všeobecne  záväzné   nariadenie obce 
Vyšná Šebastová 
č. VZN 1/1/2018 

    
o čistote a verejnom poriadku 

 
 
Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :     8.3.2018 
                          -  zverejnený na internetovej adrese obce  dňa :   8.3.2018 
 
                              
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do(včítane): 18.3.2018 
 
Doručené pripomienky (počet) : 0 
 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa : -  
 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa      - 
 
 
 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnej Šebastovej, dňa 23.3.2018  pod č. :  VZN 
1/1/2018 
 
 
VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Vyšná Šebastová   dňa : 28.3.2018 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 13.4.2018 
 
 
 

úradná pečiatka  
s erbom obce  

   
      za obec :  
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšná Šebastová č. VZN 1/1/2018 
o čistote a verejnom poriadku 

 
 
 
            Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová na základe § 4  zákona SNR č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a prísl. právnych predpisov sa uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení. 
 

PRVÁ  ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Účel a predmet 
 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je utvárať 
a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné 
prostredie, ako aj zabezpečovať verejný poriadok v obci Vyšná Šebastová.  
 

§ 2 
Pôsobnosť 

 
Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby 

(ďalej len „všetky osoby“) zdržiavajúce sa na území obce.  
 
 

§ 3 
Vymedzenie základných pojmov 

 
Pre účely tohto nariadenia sa pod pojmom verejné priestranstvo rozumejú všetky 

miesta, spĺňajúce zákonné znaky verejného priestranstva.  
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
ČISTOTA 

 
§ 4 

Čistota verejných priestranstiev 
 

1) Každý je oprávnený užívať priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru 
a účelu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí 
zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu 
verejného priestranstva, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek 
životného prostredia (pôdy, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia a pod.). 

2)  V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života 
obyvateľov obce a estetického vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách zakazuje: 

a) odhadzovať odpady (smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly všetkého druhu, zvyšky 
jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky a iné odpadky) mimo odpadových nádob, alebo 
miest na to určených obcou, znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových 
nádob, 
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b) znečisťovať verejné priestranstvo vylievaním odpadových vôd, vykonávaním telesnej 
potreby, zvratkami, pľuvaním, žuvačkami, 

c) vyhadzovať, vymetať a inak vynášať odpady všetkého druhu z domov, z dvorov, 
obchodných a reštauračných prevádzok, prevádzok ambulantného alebo stánkového 
predaja a iných objektov a ukladať ich mimo smetných nádob, 

d) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať 
priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami, s výnimkou 
nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísiel 
motorových vozidiel, 

e) vypúšťať alebo vylievať do uličných kanalizačných pustí splaškové vody, fekálie, 
chemikálie, oleje, pohonné látky a inak znečistené tekutiny, 

f) vykonávať akúkoľvek činnosť, smerujúcu k znečisteniu alebo poškodzovaniu 
verejného priestranstva alebo zariadenia verejného priestranstva. 

3) Ak dôjde k znečisteniu verejného priestranstva je osoba, ktorá znečistenie spôsobila, 
povinná bezodkladne ho odstrániť.  

4) ). Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 
v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú 
povinný bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia 
nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovkou alebo snehom. 

 
§ 5 

Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží. 
 

 
1) Každý je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych 

predpisov, dotýkajúcich sa ochrany vôd, najmä zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách 
v platnom znení.   
 

2) V súlade so zákonným zmocnením podľa tohto zákona v prenesenom výkone 
pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy prejednáva obec priestupky na úseku 
ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb. 
 

3) Za priestupok v zmysle vyššie uvedeného, sa považujú také konania, ktoré ich za 
priestupok v aktuálne platnom znení definuje zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách tak, teda 
v zmysle aktuálne platného znenia sa priestupku dopustí ten, kto:  

c)  vysádza, stína a odstraňuje stromy a kry v korytách, na pobrežných 
pozemkoch a v inundačných územiach alebo ťaží riečny materiál z 
pozemkov tvoriacich koryto bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy 
alebo v rozpore s ním  

 
f ) umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v 

odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by 
uniknuté pohonné látky mohli vniknúť do povrchových vôd alebo do 
podzemných vôd  

g) mení smer koryta, poškodzuje brehy, ukladá predmety do vodného 
toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí 
a ich bezpečnosť, alebo ukladá predmety na miesta, z ktorých môžu byť 
splavené do vodného toku  

h) poškodzuje vodné stavby a ich funkcie najmä tým, že ťaží zeminu z 
ochranných hrádzí, vysádza na nich dreviny, pasie na nich alebo 
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preháňa cez ne hospodárske zvieratá, jazdí po nich motorovými 
vozidlami (  

i) poškodzuje ciachy, vodočty, vodomery a iné meracie zariadenia a 
poškodzuje plavebné znaky a výstražné tabule 

m) poruší povinnosť uloženú všeobecne záväzným nariadením obce (§ 63 
ods. 4),  

§ 6 
Užívanie verejných priestranstiev v osobitných prípadoch 

 
1) Pri užívaní verejných priestranstiev na iné ako všeobecné účely verejného užívania 

rozhodne obec vždy formou individuálneho právneho aktu v závislosti od konkrétneho 
prípadu.  

 
  

§ 7 
 

Obmedzenie predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
 

1) V záujme ochrany a dodržiavania verejného poriadku v súvislosti s predajom, 
podávaním a požívaním alkoholických nápojov,  obec  na základe zák.č. č.219/1996 
Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 
záchytných izieb,  zakazuje obec  podávanie a požívanie alkoholických nápojov na 
týchto miestach a v priestoroch : 

a)  v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín 
b) , 
c) v priestoroch detských ihrísk,  
d) v priestoroch cintorínov.  
e) v dome smútku 

 
2) Zákaz uvedený v ods.1 neplatí  
a) pri jednorazových alebo krátkodobých akciách obecného významu, najmä ak ide o 

predajné, propagačné alebo spoločenské podujatie organizované obcou, alebo na 
základe písomného povolenia obce a uvedené nie je v rozpore s príslušnými právnymi 
predpismi, 

b) v priestoroch obcou povolených letných terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských 
prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby za podmienky dodržania 
požiadaviek príslušných právnych predpisov 

 
 

§ 8 
Zákaz fajčenia aj na iných verejne prístupných miestach 

 
Na iných verejne prístupných miestach2), mimo zariadení a priestorov na to určených, 
prevádzkovo a priestorovo prispôsobených, je zakázané fajčenie tabakových výrobkov, a to 
do vzdialenosti 10 metrov od objektu materskej školy, na cintoríne, dome smútku a na 
zastávkach hromadnej dopravy v priestore začínajúcom 20 m pred označníkom zastávky 
a šírke 3 m. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na miesta, kde platí zákaz fajčenia podľa 
osobitného predpisu 

§ 9 
Nočný  kľud 
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1) Čas nočného  kľudu je na celom území obce stanovený od 23.00 hod. do 06.00 hod.  
2) Nočný  kľud je v súlade s príslušnými právnymi predpismi zakázané rušiť hlasovými a 

hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom.  
3) Zákaz rušenia nočného kľudu sa netýka:  
a) vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré nemožno 

vykonať v inom čase - úpravy komunikácií, čistenie, umývanie, zimná údržba 
komunikácií a odstraňovanie havárií inžinierskych sietí,  

b) uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kultúrnych, športových, hudobných a pod.) 
organizovaných obcou..  

 
 

§ 10 
Sankcie 

 
Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov4) 

 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
SPOLOČNÉ USTANOVENIE 

 
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 
dňa 8.3.2018 a zvesený dňa 23.3.2018. 
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo vo 
Vyšnej Šebastovej dňa 23.3.2018 uznesením č. VZN 1/1/2018 
(3) Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Vyšná 
Šebastová dňa 28.3.2018 a zvesené dňa 13.4.20118. 
  
(4) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 13.4.2018. 
 
(5) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 1/4/2015VZN o verejnom poriadku v obci Vyšná 
Šebastová   schválené.26.6.2015. 
                                                                                                                                   
 
 
 ......................................... 
                                                                                                           Bc. Stanislav Šváby, MBA 
                                                                                                            Starosta obce  
 
 
 
Vyvesené: 28.3.2018 
 
 
Zvesené:  
 
 
 
 


