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Obec Jablonov nad Turňou v súlade s ustanoveniami §4 ods. 5 písm. a) bod2., §4 ods. 3 písm.
f),g), h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o obecnom zriadení“), v súlade s ustanoveniami §69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 24/2003 Z.z. ktorou
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019
o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
a ochrany verejnej zelene na území obce Jablonov nad Turňu
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Pôsobnosť nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce stanovuje pravidlá a zásady:
a) pre udržiavanie čistoty verejného priestranstva na území obce,
b) ochrany verejnej zelene na území obce,
c) ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území obce,
Čl. II
PRAVIDLÁ PRE UDRŽIAVANIA ČISTOTY VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov
nehnuteľností a verejných priestranstiev, ako aj obyvateľov a návštevníkov obce Jablonov nad
Turňou s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie, udržiavať čistotu a poriadok na
území obce.
§2
Udržiavanie čistoty verejného priestranstva na území obce
1. Cieľom obce pri udržiavaní čistoty verejného priestranstva je predchádzať vplyvom,
činnostiam a zásahom, ktoré verejné priestranstvo znečisťujú a znižujú jeho funkčnú,
estetickú a úžitkovú hodnotu a vzhľad.
2. Pri užívaní verejného priestranstva obce je povinnosťou každého dbať na udržiavanie
jeho čistoty a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala alebo mohla mať na
následok znečistenie verejného priestranstva.
3. V záujme udržiavania čistoty verejného priestranstva obce je zakázané najmä:
a) odhadzovať mimo odpadových nádob akékoľvek odpadky, papiere, ohorky cigariet,
popol, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky, plechovky a iné nepotrebné
veci,

b) znečisťovať okolie vyberaním odpadu zo zberných nádob umiestnených na
verejných priestranstvách,
c) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, zvratkami,
pľuvaním, odhadzovaním žuvačiek,
d) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať
verejné priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami
s výnimkou čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísel
vozidiel, ktoré je nevyhnutné na ich bezpečnú prevádzku,
e) skladovať na verejných priestranstvách, bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce
stavebné a iné materiály, drevo, zeminu, obaly, kontajnery a podobné prekážky
a predmety,
f) dočasne umiestnenie tovaru a iného materiálu na verejnom priestranstve, ktoré
povolila obec, nesmie ohrozovať zjazdnosť a schodnosť komunikácie, bezpečnosť,
zdravie a majetok občanov, spôsobom uloženia alebo vplyvom poveternostných
podmienok sa nesmie znečisťovať okolie, sypké materiály musia byť uložené tak,
aby nedochádzalo k znečisteniu okolia a miestnej kanalizácie, každé znečistenie
musí byť bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstránené,
g) poškodzovať, znehodnocovať verejné a pamiatkové objekty, zariadenia, lavice,
zariadenia detských ihrísk, mobiliáre
h) maľovať, olepovať plochy a zariadenia verejného priestranstva, miestne
komunikácie a chodníky, znehodnocovať fasády objektov nastriekaním obrazcov
a znakov sprejovými farbami,
i) znečisťovať komunikácie pri výjazde motorovými vozidlami zo stavenísk,
blatistých alebo znečistených ciest a plôch,
j) odstavovať vozidlá vyradené alebo dočasne vyradené z evidencie Policajného zboru
na parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách,
k) na verejnom priestranstve obce a na miestnych komunikáciách je zakázané
odstavenie motorových vozidiel na dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní.
4. Osoby, ktoré znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev spôsobili, sú
povinné bezodkladne spôsobenú škodu na svoje náklady odstrániť, alebo zabezpečiť jej
odstránenie.
§3
Udržiavanie čistoty a zjazdnosti komunikácií
1. Udržiavaním čistoty a zjazdnosti komunikácií sa rozumie ich zametanie, kropenie,
umývanie, odstraňovanie snehu, náladia a čistenie kanalizačných a dažďových vpustí.
2. Za údržbu a čistotu obecných komunikácií zodpovedá obec. Výkon správy obecných
komunikácií môže obec zmluvne previesť na iné subjekty.
3. Rozsah, spôsob a frekvencia úkonov vyplývajúcich z čistenia a údržby zjazdnosti
obecných komunikácií sa riadi harmonogramom stanoveným obcou.
4. Zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečuje obec.
5. V prípade snehovej kalamity alebo inej mimoriadnej udalosti je povinná fyzická alebo
právnická osoba uposlúchnuť výzvu obce s určením podmienok pre likvidáciu
kalamity a lebo inej mimoriadnej udalosti v zmysle platných právnych noriem.

Čl. III
VEREJNÁ ZELEŇ NA ÚZEMÍ OBCE
§4
Ochrana verejnej zelene na území obce
1. Ochrana verejnej zelene je komplexná činnosť zameraná na udržanie všetkých jej funkcií v
urbanizovanom prostredí, v zmysle rešpektovania princípu trvalej udržateľnosti. Cieľom
ochrany verejnej zelene je predchádzanie vplyvom a zásahom, ktoré ohrozujú, poškodzujú
alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja verejnej zelene.
2. Cieľom ochrany verejnej zelene je najmä zamedziť:
a) mechanickému, chemickému a inému poškodzovaniu verejnej zelene,
b) zmenám životných podmienok verejnej zelene (zmenšovanie a obmedzovanie adekvátneho
a kvalitatívne dostačujúceho výsadbového priestoru pre drevinu a jej koreňový systém s
ohľadom na nároky daného druhu, štruktúry pôdy, vodného režimu, chemického zloženia pôdy
a pod.),
c) neopodstatnenej likvidácii verejnej zelene.
3. Pri užívaní verejnej zelene je povinnosťou každého vyvarovať sa všetkého, čo by viedlo k
jej poškodeniu.
4. V záujme ochrany verejnej zelene obce je zakázané najmä:
a) robiť terénne úpravy a iné úpravy zelene bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,
b) vysádzať stromy bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,
c) znečisťovať plochy verejnej zelene odpadkami, zvratkami, či vykonávaním telesnej potreby,
poškodzovať a znečisťovať zeleň zvieratami,
d) jazdiť na plochách verejnej zelene a parkov motorovými aj nemotorovými dopravnými
prostriedkami, vrátane bicyklov, kolobežiek, kolieskových korčulí a pod., parkovať, opravovať
alebo inak rozoberať motorové vozidlá na plochách verejnej zelene,
e) vytvárať chodníky skracovaním trás cez založený trávnik,
f) umiestňovať bez súhlasu vlastníka pozemku zariadenia, odpadové nádoby a podobné
objekty, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu zelene,
§5
Ochrana drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území obce
1. Cieľom obce pri ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene je predchádzať
vplyvom činnostiam a zásahom, ktoré dreviny verejnej zelene ohrozujú, poškodzujú,
ničia a minimalizujú podmienky ich rastu a prirodzeného vývoja.
2. Pri užívaní drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene obce je povinnosťou každého dbať
na ich ochranu a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala alebo mohla mať za
následok ohrozenie, poškodenie, zničenie a minimalizáciu podmienok rastu
a prirodzeného vývoja drevín ako súčasti verejnej zelene.

3. V záujme ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene obce je zakázané
najmä:
a) mechanicky a chemicky poškodzovať dreviny, lámať a neodborne orezávať vetvy
drevín, narúšať koreňovú sústavu drevín aj ich nadzemných častí,
b) presádzať dreviny vrátane porušovania pôdneho krytu, vysádzať dreviny bez
súhlasu vlastníka pozemku
c) vyliezať na dreviny, zbierať plody drevín, vyvesovať a upevňovať na dreviny
predmety bez súhlasu vlastníka pozemku
d) umiestňovať na verejnú zeleň stojany, pútače, dočasné prístrešky, predajné pulty
a podobné zariadenia, ktoré môže obmedziť rast a racionálnu údržbu drevín.
4. Spôsobenú škodu na verejnej zeleni je povinný nahradiť každý, kto škodu spôsobil. Za
škody spôsobené zvieratami zodpovedajú ich majitelia alebo tí, ktorí majú zvieratá
v opatere. Škoda sa nahradzuje, ak je to možné a účelné, uvedením poškodenej zelene
do pôvodného stavu.
Čl. IV.
KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA A SANKCIE
§6
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Obec Jablonov nad Turňou.
§7
Sankcie
Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenie možno uložiť sankcie v súlade
so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Čl. V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo
obce Jablonov nad Turňou dňa 11.4.2019 uznesením č. 81/2019.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia schváleného VZN na úradnej
tabuli obce Jablonov nad Turňou.
V Jablonove nad Turňou, 12.04.2019

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

