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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ROKYTOVCE
č. 2/2015
o ochrane životného prostredia a o verejnom poriadku v obci
Rokytovce
Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom 369/1990 o obecnom zriadení a príslušných
zákonov týkajúcich sa životného prostredia, čistoty obce, vôd, verejného poriadku, zdravia
obyvateľstva a ďalších vydáva toto:
Všeobecné záväzné nariadenie
Prvá časť
§1
Základné ustanovenia
1.) Účelom tohto VZN je určenie práv a povinností všetkým občanom trvale a prechodne
žijúcich v katastrálnom území obce Rokytovce, ďalej aby svoju činnosť organizovali tak, že sa
nebude zhoršovať životné prostredie, verejný poriadok bude udržiavaný v súlade s platnými
zákonmi tak, aby v konečnom dôsledku bola zaručená ochrana zdravia a vytvárané podmienky
zdravého spôsobu života.
2.) Účastníkmi tohto VZN sú fyzické osoby ako aj fyzické osoby oprávnené na podnikanie a
právnické osoby nachádzajúce sa na území obce Rokytovce. Spôsobilosť fyzickej osoby k
právnym úkonom vznikne v plnom rozsahu plnoletosťou (dovŕšením 18.roku života). Za
neplnoletých a osôb zbavených svojprávnosti nesú zodpovednosť zákonní zástupcovia.
3.) Fyzické osoby, ako aj osoby oprávnené k podnikaniu, právnické osoby musia konať tak, aby
nenarušovali a neničili životné prostredie, verený poriadok, nočný kľud, kultúrne pamiatky,
obecný majetok a podobne.
4.) Za prípadnú vzniknutú škodu nesú zodpovednosť a podľa všeobecných ustanovení
občianskeho zákonníka resp. iných zákonov môžu byť sankciovaní.
§2
Základné pojmy
1.) Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky plochy , ktoré podľa účelu využitia slúžia
verejnému užívaniu a sú verejne prístupné. Jedná sa o: cesty, miestne komunikácie, chodníky,
parkoviská, dvory, verejné prístupné parky, zeleň, ihriská, cintoríny a podobne.
2.) Verejnoprospešným zariadením sa rozumie každé zariadenie a jeho funkčné časti slúžiace
prechodne alebo trvale verejnosti. Jedná sa hlavne o : hydranty, lavičky, zábradlia, stĺpy
verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, dopravné, turistické a informačné značky, prístrešky
na autobusových zastávkach, kanálové skruže, poklopy, vyuste dažďovej vody, koše na
odpadky, smetné nádoby a podobne.
3.) Verejnoprospešným objektom je každý objekt, ktorý slúži prechodne alebo trvale verejnosti.
Jedná sa hlavne o: sochy, zastávky autobusovej dopravy, hydranty verejného vodovodu,
telefónne búdky, trafostanice a podobne.

4.) Verejnou zeleňou sa rozumejú stromy, kry, byliny a ich spoločenstvá vyrastené
prirodzeným spôsobom alebo pestovaním človeka na verejnom priestranstve. Jedná sa hlavne
o: stromy, kry, kvety, trávnaté plochy, kvetináče. Súčasťou verejnej zelene sú aj chodníky,
prístrešky, ihriská a funkčné lavičky prepojené so zeleňou.
5.) Čistením a udržiavaním verejného priestranstva sa rozumie jeho zametanie, umývanie,
odstraňovanie blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt, kosenie a zimná údržba.
Druhá časť
Udržiavanie verejnej čistoty a verejného poriadku
§3
Všeobecné pravidlá udržiavania verejnej čistoty na území obce.
1.) V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie čistoty, verejného poriadku a
zdravého životného prostredia sa na území obce Rokytovce na verejných priestranstvách
zakazuje :
a) odhadzovať odpad mimo určených nádob (papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál,
ovocia, zeleniny, cestovné lístky, ohorky z cigariet, plasty, fľaše
b) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvancami , fekáliami, splaškovými vodami, odpadovými
vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemickými látkami, inými kvapalinami
c) znehodnocovať alebo ináč poškodzovať verejnú zeleň, verejnoprospešné zariadenia a
verejnoprospešné objekty, verejné stavby, kultúrne pamiatky
d) umývať a čistiť motorové vozidlá na verejných priestranstvách s výnimkou nutného čistenia
skiel a reflektorov, brzdových a koncových svetiel a evidenčných čísel čistou vodou
e) znečisťovať miestne komunikácie
f) vstupovať so psami a inými zvieratami alebo ich voľne púšťať na ihriská, pieskoviská a tieto
exkrementami znečisťovať
g) plošne vypaľovať trávu a samonálety drevín. Spaľovať lístie a zvyšky rastlín za predpokladu,
že ich horením vzniká veľké množstvo dymu.
h) vytvárať nepovolené skládky odpadu zeminy a stavebného materiálu
i) vykonávať osobnú potrebu
j) pyrotechnické predmety sa nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach v blízkosti
verejných prevádzok, ihrísk, školského zariadenia. Ohňostroj možno uskutočniť len po súhlase
obce v súlade so zákonom 369/1990 o obecnom zriadení, najneskôr 10 dní pred termínom jeho
vykonania
k) dvory, záhrady, ploty ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom je
vlastník resp. užívateľ povinný upravovať a trvale udržiavať tak, aby neznečisťovali chodníky
a neobmedzovali chodcov pri používaní chodníkov a komunikácií
l) vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov kríkov a iných porastov
vyčnievajúcich na verejné priestranstvo pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby
neprekážali chodcom a nerušili bezpečnú cestnú premávku
m) všetky budovy na čelnej strane ku chodníkom resp. miestnym komunikáciám musia byť
opatrené lapačmi snehu, funkčnými žľabmi a odpadovými rúrami odvedené tak, aby voda
nestekala na chodníky a komunikáciu.
n) za čistotu cintorínov a ich priebežné udržiavanie zodpovedá obec, obyvatelia obce a
návštevníci obce.

§4
Všeobecné povinnosti majiteľov, správcov a užívateľov stavieb, pozemkov a iných
priestranstiev
1. Majitelia, správcovia, alebo užívatelia stavieb sú povinní tieto udržiavať v dobrom
stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad,
aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo
najviac predĺžila jej užívateľnosť.
2. Majitelia, správcovia alebo užívatelia pozemkov sú zodpovední za také ich užívanie,
aby nedochádzalo k ich zaburiňovaniu, zriaďovaniu na nich nepovolených skládok
odpadov, alebo k inému znečisťovaniu.
3. Za čistotu a poriadok v okolí rodinných domov a iných nehnuteľností vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb a k nim priľahlých verejných priestoroch – chodník
a prístupová komunikácia zodpovedajú ich vlastníci.
4. Za čistotu a udržiavanie poriadku na verejných priestranstvách zodpovedá obec, ktorá
môže plnenie týchto povinnosti previesť zmluvne na iné subjekty
§5
Povinnosti majiteľov, správcov a užívateľov nehnuteľnosti susediacich s verejným
priestranstvom
1. Majitelia, správcovia, prípadne užívatelia domových a iných nehnuteľností susediacich
s verejným priestranstvom sú povinní:
a) Zabezpečovať pravidelnú údržbu a opravy objektov, udržiavanie ich čistoty
a v prípadoch potreby vykonávať ich dezinfekciu a deratizáciu
b) Uličné priečelia všetkých objektov udržiavať čisté, zbavené nevhodných nápisov
a kresieb
c) Dvory, záhrady, priľahlé plochy a chodníky, ale aj stromy a kríky udržiavať tak, aby
týmito nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlého verejného priestranstva
d) Všetky domové nehnuteľnosti, minimálne na ich priečelí a zo strany susedných
nehnuteľnosti opatriť lapačmi snehu, odkvapovými žľabmi a zvodmi a tieto
udržiavať v prevádzkyschopnom stave, pričom dažďové vody nesmú byť
odvádzané priamo na verejné priestranstvo
e) Kvetináč, ozdobné nádoby a iné predmety umiestniť na oknách tak, aby týmito
neboli ohrozovaní chodci a znečisťované verejné priestranstvo
f) Firemné tabule a reklamné zariadenia udržiavať čisté, pravidelne tieto obnovovať
a umiestňovať tak, aby neohrozovali chodcov a netvorili prekážku ich voľného
pohybu
g) Reklamné zariadenia na objektoch umiestňovať len so súhlasom obecného úradu za
dodržania podmienok ním stanovených.
§6
Povinnosti vlastníkov a užívateľov pozemkov a vodných plôch a lesných porastov
a) Vlastníci a užívatelia pozemkov, ktoré patria do poľnohospodárskeho pôdneho fondu sú
povinní podľa účelu tohto pozemku vykonávať také opatrenia, ktoré zaručujú ochranu,
zachovanie a obnovu prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy, predchádzania výskytu
a šíreniu burín, chorôb, škodcov a celkovému znehodnoteniu a poškodeniu poľnohospodárskej
pôdy.
b) V Rokytovke a jej blízkosti ako i pri ostatných vodných zdrojoch sa zakazuje umývanie
motorových vozidiel a inej techniky

c) Vlastníci a užívatelia bytových a nebytových priestorov sú povinní v súlade s ochranou
životného prostredia mať fekálne žumpy, malé ČOV a septiky v takom stave , aby nedochádzalo
k znečisteniu životného prostredia.
§7
Ochrana zelene
a) Za čistotu a údržbu verejnej zelene zodpovedá obec.
b) Všetci účastníci sú povinní chrániť prírodu krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a
ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky za účelom ich zachovania a
ochrany zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému
ekologickej stability.
§8
Podmienky prevádzky motorových vozidiel, poľnohospodárskej techniky , motocyklov a
motokár okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave motorových
vozidiel je na území obce Rokytovce zakázané :
a) Jazdiť s nadmerne znečistením vozidlom alebo s vozidlom prepravujúcim náklad, ktorý
znečisťuje komunikáciu.
b) Prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu alebo
inému znečisteniu.
c) Státím vozidiel znemožňovať čistenie verejných priestranstiev a odvozu odpadov
d) Jazdiť po verejnej zeleni, chodníkoch a na nich parkovať
e) Vykonávať údržbu motorových vozidiel a motocyklov na verejných priestranstvách
f) Vlastníkom a užívateľom motocyklov a motokár používať verejné priestranstvá pre športovú
a záujmovú činnosť.
g) V prípade, že vlastník alebo užívateľ motorového vozidla, traktora a ostatnej
poľnohospodárskej techniky znečistí verejné priestranstvo je povinný nečistoty ihneď odstrániť
a verejné priestranstvo dať do pôvodného stavu.
h) Pri poškodení cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť
obmedzenie zjazdnosti miestnej komunikácie, je povinný ten kto poškodenie spôsobil uhradiť
správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie
do pôvodného stavu, pokiaľ sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni
sám.
i) Zakazuje sa odstavovať vraky vozidiel na parkoviskách a ostatných verejných
priestranstvách.
§9
Krátkodobé užívanie verejného priestranstva (manipulácia tovaru, materiálu, prekážka
v cestnej premávke
a) Pod krátkodobým užívaním verejného priestranstva sa rozumie obsadenie verejného
priestranstva na dobu maximálne 48 hodín. Na tento čas nie je potrebný súhlas obecného úradu.
b) Skladovanie nepotrebných predmetov a kovového šrotu na verejných priestranstvách
c) Skladovanie materiálov nie je dovolené na prejazdoch k domom a budovám, prístupových
komunikáciách k objektom, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu, dažďových a uličných
vyústiach a výpustiach, na chodníkoch a verejnej zeleni.
d) Zberné nádoby na komunálny odpad musia byť uložené na vyhradených miestach tak, aby
nemali k nim prístup psy, mačky a ostatne divo žijúce zvieratá. Na chodníku alebo miestnej
komunikácii môžu ostať len na nevyhnutne krátky čas, aby neprekážali a nedochádzalo k
znečisťovaniu okolia. Tento problém je aktuálny hlavne u chalupárov, keď domový odpad je
pri ceste aj niekoľko dní a dochádza k znečisteniu okolia.
e) Predmety a materiál určený na odvoz je možné uložiť na verejné priestranstvo maximálne
48 hodín pred ich odvozom. Toto sa nevzťahuje na veľkokapacitné kontajnery, keď sa fyzická

a právnická osoba preukáže objednávkou a zároveň platí povinnosť určené predmety na odvoz
zaistiť tak, aby neprekážali cestnej premávke a nespôsobovali iné nebezpečenstvo.
f) Po odstránení materiálov alebo predmetov je právnická alebo fyzická osoba, ktorá verejné
priestranstvo krátkodobo užívala, povinná vyčistiť verejné priestranstvo a podľa potreby toto
spláchnuť čistou vodou.
g) Pri nakladaní so sypkým materiálom je právnická a fyzická osoba povinná manipulovať tak,
aby neprichádzalo k rozfukovaniu a znečisteniu okolia.
§ 10
Osobité užívanie verejného priestranstva
a) Užívať verejné priestranstvo na dlhodobý účel je možné iba na základe povolenia vydaného
obcou Rokytovce, v ktorom sa určia podmienky a doba užívania verejného priestranstva.
b) O vydanie povolenia požiada právnická alebo fyzická osoba najneskôr 7 dní pred
zamýšľaným užívaním verejného priestranstva. V prípadoch, že táto povinnosť nebola doteraz
realizovaná obecný úrad vyzve zainteresovaných občanov listom do 5 dní o splnenie tejto
povinnosti.
c) Právnické a fyzické osoby , ktorými používanie verejného priestranstva bolo a bude povolené
sú povinné : - verejné priestranstvo používať len v zmysle vydaného povolenia, používať len
vyhradené priestory a dodržiavať stanovené podmienky - zabezpečiť prístup k šachtám,
hlavným uzáverom vody, plynu a podobne - zaistiť bezpečnosť hlavne v noci (provizórne
oplotenie, svetelné vyznačenie a pod.) - pri skladovaní materiálov dodržiavať protipožiarne
predpisy, uvoľniť prístupové cesty a priestor pre protipožiarny zásah - neohroziť ostatných
užívateľov verejného priestranstva a susediacich súkromných pozemkov - chrániť verejné
priestranstvo a verejnú zeleň
§ 11
Verejné priestranstvo – rozkopávky
a) Všetky stavebné práce a stavebne – udržiavacie práce ( výkopy pre inžinierske siete –
kanalizácia, vodovod, plynové a elektrické prípojky a pod.) ktoré vyžaduje rozkopávanie ulíc,
plôch verejnej zelene a iných plôch, čo má za následok prerušenie ich funkčnosti je potrebné
vykonať koordinovane a len so súhlasom obce.
b) Povolenie na rozkopávku komunikácií vydáva na základe žiadosti Obecný úrad v
Rokytovciach.
c) V povolení OcÚ stanovuje podmienky vykonania rozkopávky a to najmä viditeľné označenie
rozkopávky tabuľkou s názvom subjektu, ktorý rozkopávku vykonáva a termínom začatia a
ukončenia prác.
d) Subjekty ktoré zasahujú do verejných plôch pri opravách havárií sú povinné ohlásiť zásah
na OcÚ do 48h od vykonania rozkopávky. Povolenie im bude vydané dodatočne.
e) Plocha rozkopávky je uvedená do pôvodného stavu na náklady vykonávateľa v zmysle
podmienok stanovených OcÚ.
§ 12
Zodpovednosť za čistenie a čistotu verejného priestranstva
a) Za čistotu verejných priestranstiev a zimnú údržbu zodpovedá obec
b) Vlastník nehnuteľnosti (správca, nájomca, užívateľ) je zodpovedný za jej čistotu , čistenie
vrátane odpratávania snehu námrazy na vstupných a priľahlých chodníkoch a udržiavanie
prídomovej zelene. Za chodník sa považuje aj vtedy , keď je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh
pozemku, slúžiaci iným ako komunikačným účelom. Za chodník sa považujú pre účely tohto
zriadenia aj schody a cesta upravená v podobe schodov.

c) Vlastník resp. užívateľ objektov je povinný udržiavať čistotu v okolí nádob na odpad,
zabezpečiť ich riadne pripravenie k odvozu tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného
prostredia.
d) Vlastníci a užívatelia nehnuteľností musia tieto zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k
znečisťovaniu verejných priestranstiev, ohrozovaniu chodcov (konáre drevín, nedostatočná
zimná údržba chodníkov a podobne.)
e) Právnické a fyzické osoby vykonávajúce manipuláciu alebo odvoz odpadu, musia zabezpečiť
očistenie vozovky alebo iného priestranstva, ktoré pri nakladaní a vysýpaní bolo znečistené.
§ 13
Protipožiarna ochrana
a) Občan je povinný predchádzať požiarom, nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
b) Oheň sa nesmie zakladať tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa vypaľovať
trávu a iné akékoľvek porasty resp. zaťažovať občanov dymom, prachom a popolčekom,
páchnucimi plynmi a parami.
c) Občan, ktorý zistí požiar je povinný urobiť najnutnejšie opatrenia pre jeho uhasenie a
oznámiť to útvaru požiarnej ochrany.
§ 14
Nočný kľud a ochrana pred hlukom a prevádzkovanie zariadení
a) V súlade so zákonom SNR č. 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov je za nočný čas považovaný čas medzi 22:00 hod. a 6:00 hod. V tomto období je
každý povinný dodržiavať nočný kľud a to tak, že nemôže hlukom, pachmi ani inými
negatívnymi vplyvmi rušiť ostatných. Hluk zo zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu a
hluk z verejnej produkcie hudby nesmú prekročiť najvyššie prípustné hodnoty určené
zdravotnými normami. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedná osoba, ktorá prevádzkuje
verejnú hudbu.
b) Kultúrne a spoločenské podujatie pre mladistvých sa môžu usporadúvať len v dobe od 6:00
do 22:00 hod. s výnimkou podujatí organizovaných obcou , ktorá dočasne môže upraviť
prevádzkovú dobu.
c) Usporiadanie verejných kultúrnych podujatí, koncertov, hudobných a tanečných produkcií,
diskoték s reprodukovanou hudbou, tanečných zábav a iných akcií v oblasti spoločenskej
zábavy je možné len v tých zariadeniach, ktoré majú vytvorené technické podmienky
odhlučnenia, určenú intenzitu hluku, vyjadrenie statika a hygienika.
d) Usporiadateľ vybratých spoločenských a kultúrnych podujatí s uzavretým počtom osôb k
slávnostným dňom alebo spoločenského života (stužkové slávnosti, svadby, stretnutia
absolventov škôl, významné životné jubileum, plesy, oslavy príchodu Nového roka resp.
podujatia k štátnym sviatkom alebo významným dňom obce) je povinný obci písomne oznámiť
zámer usporiadať podujatie, s uvedením presného zabezpečenia akcie, zabezpečenia
usporiadateľskej služby a to v termíne najmenej 7 dní pred konaním akcie.
e) Povinnosťou organizátora podujatia alebo prevádzkovateľa spoločenského a kultúrneho
zariadenia je: - zabezpečiť poriadok, dodržiavanie ustanovení tohto VZN a protipožiarne
opatrenia - dodržiavať ustanovenia zákona č.219/1996 Z.z. o ochrane pred alkoholizmom a
inými toxikomániami ako i zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve v znení
neskorších predpisov - umožniť poslancom, starostke kontrolu
f) Všetky zariadenia sú povinné dodržiavať schválenú prevádzkovú dobu. Polhodina po
záverečnej hodine je čas , v ktorom musí byť zabezpečený odchod a uzamknutie prevádzky

§ 15
Kontrola dodržiavania VZN obce a sankcie za jeho porušovanie
a) Povinnosťou všetkých občanov obce je upozorniť a oznámiť porušovanie ustanovení tohto
VZN obce starostke obce, obecnému úradu, poslancom obce a členom komisie pre ochranu
životného prostredia a verejného poriadku alebo aj Obvodnému oddeleniu policajného zboru.
b) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obecná samospráva – starostka,
poslanci, príslušné komisie zriadené pri OcZ.
c) Za porušenie a nedodržiavanie ustanovení tohto VZN je starostka obce oprávnená udeliť
pokuty: - v súlade s paragrafom 13 odst. 9 a 10 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov fyzickým osobám oprávnených na podnikanie a
právnickým osobám pokutu až do výšky 6638 eur. - Rušitelia tohto VZN obce môžu byť tiež
sankcionovaní podľa paragrafu 46 zákona č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov. Za takýto spáchaný priestupok možno uložiť pokutu do výšky 334 eur.
§ 16
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v
obecnom zastupiteľstve
2) VZN obce Rokytovce č. 2 /2015.na ochranu životného prostredia a verejného poriadku , bolo
schválené uznesením OZ v Rokytovciach dňa 25.11.2015

Viera Palejová
starostka obce

