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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Mlynky dňa 15.06.2022 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Mlynky dňa 29.06.2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Mlynky dňa 01.07.2022 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Mlynky dňa 16.07.2022. 

Účinnosť VZN odo dňa 01.08.2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch v súlade s § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z.  

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) 

a v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

 

v y d á v a 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene  

na území obce Mlynky 
 

č.  13/2022 
 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

      Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) ustanovuje pravidlá udržiavania 

poriadku a čistoty na verejných priestranstvách pre občanov a návštevníkov obce, ako aj 

práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce v oblasti 

udržiavania všeobecnej čistoty a poriadku v obci a ochrany verejnej zelene.  

 

 

Článok II. 

Základné pojmy 

 

1. Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia na 

verejné účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať (napr. 

ulice, cesty, chodníky, parky, detské ihriská, pieskoviská, plochy verejnej zelene). 

2. Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti, ktoré sú 

obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidiel správania sa, ktoré nie sú právne 

vyjadrené, ale podľa všeobecného názoru a presvedčenia sú nevyhnutnou podmienkou 

pokojného a usporiadaného spoločenského spolunažívania a je vo verejnom záujme ich 

dodržiavať.  

3. Zariadením verejného priestranstva sa rozumejú predmety trvale alebo dočasne 

umiestnené na verejnom priestranstve (napr. odpadkové koše, lavičky, komponenty 

detského ihriska, prístrešky). 

4. Verejnou zeleňou sa rozumie udržiavaná zazelenená plocha vysadená zeleňou (trávnik, 

kvety, kríky, listnaté a ihličnaté stromy), ktorá je voľne bez obmedzenia prístupná 

verejnosti. 
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5. Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržiavanie ich ekologických a estetických 

funkcií v prírode a krajine a na predchádzanie ich neodôvodneného výrubu. 

6. Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže 

bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie 

drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti občanov, návštevníkov, fyzických a právnických osôb 

 pri všeobecnom udržiavaní čistoty 

 

1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá v obci Mlynky obvyklým spôsobom, 

v súlade s právnymi predpismi a na účely, na ktoré je určené. 

2. Každý je povinný udržiavať na území obce Mlynky čistotu a verejný poriadok, dodržiavať 

zásady čistoty a hygieny, zdržať sa akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť 

k znečisteniu verejných priestranstiev, k znemožneniu ich užívania inými osobami alebo 

ktorými by sa znečisťovali akékoľvek zložky životného prostredia (pôda, vodné toky, 

ovzdušie a pod.). 

3. Každý zodpovedá za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva a životného 

prostredia, ku ktorému došlo jeho konaním, opomenutím alebo v súvislosti s jeho 

činnosťou.  

4. Ten, kto znečistí verejné priestranstvo, znečistí alebo poškodí zariadenie verejného 

priestranstva, je povinný znečistenie alebo vzniknutú škodu odstrániť alebo zabezpečiť na 

svoje náklady jej odstránenie.  

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti vlastníkov, prevádzkovateľov a iných osôb 

 

1. Organizácia vykonávajúca stavebné alebo poľnohospodárske práce, je povinná zabezpečiť 

očistenie vozidla tak, aby pri vjazde vozidla na komunikáciu alebo verejné priestranstvo 

nedošlo k ich znečisteniu. 

2. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným 

priestranstvom, je povinný vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti upravovať 

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

3. Plochy rezervované na výstavbu musia byť až do doby ich stavebného využitia udržiavané 

tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia. Za ich pravidelnú údržbu zodpovedá 

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

4. Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, areálov a ostatných plôch zodpovedajú ich 

majitelia, resp. osoby spravujúce tieto objekty a územia, ak im to vyplýva z nájomnej 

zmluvy. 

5. Dvory, záhrady, pozemky a oplotenia vo vlastníctve fyzických a právnických osôb musia 

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

a nevzhľadné. 

6. Konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich do chodníkov a komunikácií, je 

potrebné orezať až do výšky 2,5 m tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali cestnú 

premávku. 
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Čl. V. 

Zákaz činností znečisťujúcich životné prostredie 

 

1. V záujme zabezpečenia čistoty, verejného poriadku a zdravého životného prostredia sa na 

území obce Mlynky zakazuje: 

a) ukladať a skladovať akýkoľvek materiál (napr. palivo, výrobky, obaly) a odpad 

akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve alebo miestnych komunikáciách bez 

povolenia obce na používanie verejného priestranstva, 

b) odhadzovať mimo odpadových nádob akýkoľvek odpad a nepotrebné veci, 

c) umývať a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou nutného 

čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a poznávacích značiek vozidiel, čo je 

nevyhnutné na ich bezpečnú prevádzku , 

d) znečisťovať verejné priestranstvá ohorkami cigariet, žuvačkami, pľuvaním, zvratkami, 

močením, fekáliami, 

e) vyklepávať a prášiť odevy, koberce a iné textílie z okien alebo balkónov, ak smerujú 

na verejné priestranstvo alebo vyhadzovať rôzne predmety, 

f) odstavovať motorové vozidlá a vraky vozidiel na verejných priestranstvách, 

g) v dôsledku vyberania a preberania obsahu zberných odpadových nádob znečisťovať 

okolie, 

h) voľne spaľovať akýkoľvek odpad a horľavé látky na celom území obce Mlynky,   

i) vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje 

a iné podobné látky do vody, pôdy a všetky verejné priestranstvá,  

j) vyhadzovať akékoľvek predmety do koryta vodného toku alebo ich ukladať na miesta, 

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

alebo odtokové pomery vodného toku, 

k) osadzovať reklamy, plagáty a oznámenia na iných miestach, než vyhradených obcou,  

l) znehodnocovať budovy, miestne komunikácie a chodníky striekaním obrazcov 

a znakov sprejovými farbami (tzv. grafity), 

m) prepravovať cez obec náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený pred jeho únikom 

do okolia (prášenie, kvapkanie, pád), 

n) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich.  

2. Každý, kto používa verejné priestranstvá iným spôsobom, na aký sú určené (osobitné 

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

a) používať verejné priestranstvo len v povolenom rozsahu a nevyhnutnom čase, 

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 ku kanalizačným vstupom, uzáverom vody, 

smetným nádobám, umožniť prejazd vozidiel záchrannej služby, polície a hasičov, 

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

stavu.  

3. Osoby, ktoré spôsobili znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev, sú povinné 

spôsobené znečistenie alebo škodu bezodkladne na svoje náklady odstrániť alebo 

zabezpečiť ich odstránenie.  
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Čl. VI. 

Správa a údržba verejnej zelene 

 

1. Obec ako správca verejnej zelene je povinná vykonávať pravidelnú údržbu zelene jej 

ošetrovaním, orezávaním, kosením, výrubom a taktiež náhradnou výsadbou za povolený 

výrub. 

2. Akýkoľvek zásah do drevín (stromov a kríkov) rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve 

obce Mlynky je možné uskutočniť len na základe vyjadrenia obce. 

3. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 

a vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z.z. 

4. Fyzická realizácia výrubov drevín na verejných priestranstvách sa zabezpečuje 

prostredníctvom správcu verejnej zelene, a to za podmienok uvedených v rozhodnutí, 

spravidla v období vegetačného  pokoja a mimo hniezdneho obdobia vtákov. 

5. K umiestňovaniu a druhovému zloženiu drevín pred výsadbou na verejných 

priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi 

kultúrami a plodinami je možné pristúpiť až na základe súhlasu príslušného orgánu 

ochrany prírody a krajiny. 

 

 

Čl. VII. 

Ochrana verejnej zelene a verejného priestranstva 

 

1. V záujme ochrany verejnej zelene je zakázané najmä: 

a) mechanické a chemické poškodzovanie stromov a kríkov, trhanie kvetov, svojvoľné 

olamovanie, orezávanie alebo výrub, 

b) terénne a iné úpravy bez súhlasu vlastníka alebo obce, 

c) vypaľovanie trávy, trávnatých porastov a lístia, 

d) jazdenie na plochách verejnej zelene na motorových vozidlách, štvorkolkách, 

kolobežkách, kolieskových korčuliach a pod., 

e) parkovanie alebo opravovanie motorových vozidiel na plochách verejnej zelene, 

f) poškodzovanie zariadenia verejného priestranstva umiestneného na plochách verejnej 

zelene. 

2. Vlastník, užívateľ alebo správca pozemku je povinný: 

a) udržiavať existujúcu zeleň v dobrom zdravotnom a estetickom stave, 

b) trávnaté plochy pravidelne kosiť a strihať kríky, 

c) udržiavať zeleň pred burinami a inváznymi rastlinami, 

d) odstraňovať odpad po kosení ako aj odstraňovať konáre, stromy a kry, ktoré zasahujú 

do prejazdného profilu priľahlej pozemnej komunikácie, do priechodnosti chodníka 

alebo zakrývajú dopravné značenie, 

e) zabezpečovať zimnú údržbu verejných priestranstiev zametaním a odstraňovaním 

snehu, 

f) odstrániť sám odhrnutý sneh, ktorý tvorí prekážku vstupu na nehnuteľnosť občana, nie 

však naspäť na miestnu komunikáciu, 

g) odstrániť sám sneh spadnutý zo strechy vlastnej nehnuteľnosti na miestnu 

komunikáciu, nie však rozsypaním tohto snehu na miestnu komunikáciu,  

h) uposlúchnuť výzvu obce v prípade snehovej alebo inej kalamity s určením podmienok 

pre jej likvidáciu v zmysle platných právnych noriem, 

i) zabezpečiť svoju nehnuteľnosť takým technickým zariadením, ktoré zabráni padaniu 

snehu a stekaniu vody na verejné priestranstvá a miestne komunikácie obce.  
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3. Za škodu na verejnej zeleni zodpovedá ten, kto ju spôsobil a je povinný spôsobenú škodu 

bezodkladne odstrániť na svoje náklady. 

 

 

Čl. VIII. 

Zodpovednosť 

 

1. Za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva a zelene v obci zodpovedá osoba, 

ktorá takéto znečistenie alebo poškodenie svojím konaním alebo opomenutím spôsobila. 

2. Zodpovedná osoba je povinná bezodkladne škodu vzniknutú na verejnom priestranstve, 

zariadení verejného priestranstva alebo verejnej zeleni bezodkladne odstrániť, a to najmä 

uvedením do pôvodného stavu a na vlastné náklady. Ak takýto postup nie je možný alebo 

ak k nemu zodpovedná osoba nepristúpi napriek výzve obce, môže obec požadovať 

náhradu škody v peniazoch.  

 

 

Čl. IX. 

Kontrola a sankcie 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva starosta obce, hlavný kontrolór a 

poslanci obecného zastupiteľstva. 

2. Porušenie tohto VZN je priestupkom proti poriadku v správe, za ktorý možno uložiť 

pokutu vo výške od 33,- eur do 100,- eur. 

3. Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, je 

správnym deliktom, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 6 638,- eur. 

4. Obec pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho 

konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností. 

5. Pokuty nezaplatené v stanovenom termíne budú vymáhané exekučným konaním. 

6. Pokuty sú príjmom obce Mlynky. 

 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto VZN obce Mlynky sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch dňa 

30.06.2022 uznesením č. 13/2022. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Mlynkoch. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.08.2022. 

 

 

 

 

V Mlynkoch dňa 30.06.2022 

 

 

        

                                                   

                                                                  Ing. Iveta Geletková 

                                                                                                                   starostka obce  


