
Obec Medzany  6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva:

Všeobecné záväzné nariadenie obce Medzany 

č.2/2013

o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Medzany

§ 1
Úvodné ustanovenia

Obec Medzany vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) s cieľom zabezpečiť 
vyhovujúci vzhľad, čistotu  a zdravé životné prostredie obce Medzany.

§2
Rozsah platnosti

VZN určuje všetkým subjektom práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty a poriadku na území 
obce Medzany.  Upravuje povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov  nehnuteľností, verejných
priestranstiev a iných zariadení, ako aj obyvateľov a návštevníkov obce Medzany.

§ 3
Základné pojmy

1. Územie obce – územím obce podľa tohto VZN sa rozumie územie vyhradené katastrálnym 
územím Medzany.

2. Za verejné priestranstvá - pre účely tohto VZN sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia 
verejnému užívaniu zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to  najmä: miestne komunikácie, ulice, 
chodníky, parkovisko,   verejná zeleň,  , športové  a rekreačné priestory slúžiace verejnému 
užívaniu, ako aj ostatné účelové zariadenia verejnosti prístupné.

3. Zeleňou - sa podľa tohto VZN rozumie časť životného prostredia tvoreného súborom živých 
prvkov ( stromy, kríky, tráva, kvety ) a neživých prvkov ( pôda, voda, prírodné útvary – kamene, 
svahy ), ktoré vznikli na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo boli vytvorené ľudskou 
činnosťou. Verejnú zeleň obce Medzany členíme na :
a) verejnú zeleň, užívanie ktorej nie je obmedzené časom, ani druhom návštevníkov  -  parková  a
rozptýlená zeleň,   súčasťou verejnej zelene sú a sadové prvky (lavičky, detské zariadenia, 
zariadenie ihrísk a rekreačné koše),
b) vyhradená zeleň, ktorá je určená len určitým druhom návštevníkov (školské pozemky,  zeleň   
cintorína atď.).

4.Poškodzovanie zelene - znamená taký zásah do zelene, ktorý naruší jej biologickú a 



ekologickú funkciu, alebo spôsobí jej ohrozenie, prípadne odumretie..  

5.Chodníkom - sa pre účely tohto VZN rozumie komunikácia alebo časť cesty určená 
predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným 
spôsobom.

6.Kosenie – kosením za rozumie pokosenie trávnatých plôch tak, aby zodpovedali bežným 
požiadavkám na pokosený trávnik, pričom tráva nemôže byť vyššia ako 50 cm a nemôže sa 
samovoľne vysievať.

§ 4
Zodpovednosť za udržiavanie čistoty a poriadku na súkromných nehnuteľnostiach

1.Každý  vlastník,  užívateľ,  správca  pozemku  so  zeleňou  a  s  ňou  súvisiacich  sadovníckych
prvkov, vrátane ornej pôdy v zastavanom území mesta,  či  už fyzická osoba,  alebo právnická
osoba  je  povinný  udržiavať  pozemok  v  riadnom stave,  zabezpečovať  jej  sústavnú  údržbu  a
úpravy spôsobom, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky.
Povinnosti:

a/ zabezpečovať údržbu trávnika - odstraňovanie nečistôt, vyhrabávanie, 
    prevzdušňovanie, obnoviť poškodené zelené plochy 
b/ minimálne dvakrát do roka zabezpečiť vykosenie trávnika, resp. pri maximálnej 
    výške 50 cm bylinného porastu zabezpečiť jeho vykosenie
c/ pozemky udržiavať tak, aby neboli porastené burinou, nevzhľadné, prašné 
    a neestetické. 

2. Súkromné nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty hraničiace s verejným priestranstvom musia
byť  upravené a udržiavané tak,  aby nerušili  vzhľad okolia,  a nečistoty z nehnuteľností  neboli
zanášané resp. splavované na verejné priestranstvá.  

3. Konáre stromov  a kríkov na verejnej zeleni a v súkromných záhradách nesmú obmedzovať
bezpečnosť chodcov na chodníkoch, dopravu na komunikáciách a zakrývať dopravné značenia
a zariadenia,  nesmú brániť prenikaniu   umelého osvetlenia   na verejné priestranstvá a denného
osvetlenia do bytov.

4.  Je  zakázané  vypaľovanie  trávy,   pálenie  záhradných  zbytkov  a rôzneho  odpadu,  vrátane
plastov na všetkých pozemkoch ( t.j.  aj  v záhradách a dvoroch rodinných domov a v areáloch
právnických a fyzických osôb).

5.  Uskladňovať  materiály  a predmety  šíriace  nepríjemné  zápachy,  prevádzkovať  zapáchajúce,
neudržiavané, okolie obťažujúce  hnojiská.

6. Na žiadosť vlástníka nehnuteľnosti môže obec pokosiť trávu za úhradu. Cena za kosenie trávy
je 7 Eur na hodinu.

§ 5

Zodpovednosť za čistotu a poriadok verejných priestranstiev



1.  Vlastníci,  správcovia  a  užívatelia  nehnuteľností  na  území  obce  zodpovedajú  za  čistotu
a poriadok  verejných  priestranstiev  okolo  nehnuteľností,  bez  ohľadu  na  to,  akým  spôsobom
k znečisteniu došlo. Sú povinní bezodkladne verejné priestranstvo očistiť a uviesť do pôvodného
stavu.                                                                  

2.  Za čistotu a poriadok  na verejnom priestranstve po ukončení hromadnej  akcie ( kultúrne
a športové akcie)  zodpovedá organizátor hromadnej akcie.

3.  Vlastník, nájomca, prevádzkovateľ vonkajšieho sezónneho sedenia je povinný:
a) prevádzku vybaviť esteticky vyhovujúcimi rekreačnými košmi v počte    
    primeranom k ploche sedenia,   
b) zariadenie prevádzkovať v zmysle platných právnych predpisov a hygienických  
    noriem,
c) zabezpečiť poriadok, čistotu a estetickú úroveň v bezprostrednom okolí tohto  
   zariadenia.

4.  Za  čistotu  a poriadok  na  verejných  priestranstvách  pri  vykonávaní  stavebných  a s nimi
súvisiacich prác zodpovedá právnická resp. fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce.  

5.  Pre  zabezpečenie  primeraného  životného  prostredia  verejných  priestranstvách  obce  sa
zakazuje:

a) odhadzovať smeti ( papiere, obaly, zvyšky jedla, ovocia, zeleniny, ohorky cigariet)  
   a iné odpadky,
b) zametať smeti do kanalizačných vpustí,
c) jazdiť po verejných priestranstvách obce  vozidlami znečistenými, s nedostatočne  
    upevneným nákladom resp. s nákladom, ktorý môže byť zdrojom znečistenia  
    verejného priestranstva,
d)nechávať  psov,  alebo  iné  zvieratá  voľne  pobehovať  alebo  znečisťovať  verejné

priestranstvá,
e) chovateľ zvieraťa je povinný znečistenie, ktoré zviera spôsobilo na verejnom  
    priestranstve  okamžite odstrániť, 

f) poškodzovať a znečisťovať verejnoprospešné zariadenia na verejných  
    priestranstvách (lavičky, detské zariadenia, zariadenia ihrísk, rekreačné koše, informačné 
    a reklamné zariadenia a pod.),   
g) písať a kresliť na steny domov, oplotenia,
h)  vylepovať plagáty, reklamy, letáky mimo miest k tomu určených, za nepovolenú 
     reklamu a jej odstránenie zodpovedá v plnom rozsahu vlastník  plochy, kde je  
     umiestnená reklama a  propagovaný subjekt, ak sa nezistí subjekt, ktorý vykonal výlep,
i) budiť verejné pohoršenie na verejných priestranstvách hlasitým nadávaním, 
    pľuvaním, vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným spôsobom  porušovať  
    zaužívané pravidlá slušného správania,
j) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z ambulantného predaja výrobkov,
k) za znečistenie spôsobené užívateľom bytu alebo nebytového priestoru, alebo vzniknuté v

súvislosti  s  prevádzkou v nebytovom priestore,  zodpovedá tento užívateľ.  Ten,  kto je
zodpovedný za udržiavanie čistoty verejného priestranstva, môže čistenie zveriť inému,



tým sa však nezbavuje zodpovednosti za udržiavanie čistoty.

§ 6

Údržba chodníkov

1. Udržiavať chodník – čistiť, kropiť, odstraňovať sneh, ľad, blato, odpadky, lístie zo stromov,
posypávať, odstraňovať burinu sú povinní: vlastníci /nájomcovia, správcovia, užívatelia/ domov
a pozemkov, ktoré hraničia s verejným chodníkom. 

2. Pre zaistenie bezpečnosti chodcov  v zimnom období musí byť chodník očistený od snehu,
prípadne posypaný inertným materiálom (piesok, chemický posyp) bez zbytočného odkladu po
napadnutí  snehu alebo vytvorení  poľadovice.  Sneh z chodníkov sa zhŕňa na okraj chodníkov,
nesmie byť zhrnutý na kanalizačné vpuste, aby v prípade odmäku tieto plnili svoju funkciu. Je
nutné aby neboli zatarasené    , vjazdy do budov, autobusové zastávky a pod.  

3. Používanie soli na posyp chodníkov v zimnom období je zakázané. 

4.V prípade kalamity a stavu živelnej pohromy vyhlásenej starostom obce sú povinné právnické a
fyzické  osoby  pôsobiace  na  území  obce  poskytnúť  okamžitú  pomoc  pri  jej  likvidácii,
poskytnutím mechanizmov alebo pracovnou silou.

5.  Za  čistotu  a  poriadok verejne  prístupných priestranstiev  včítane  zimnej  údržby zodpovedá
vlastník, správca alebo užívateľ priestranstva.

§7
Zodpovednosť za porušenie VZN

1.Kontrolu  dodržiavania ustanovení tohto VZN  vykonávajú: 
a)orgány obecného úradu, 
b) osoby poverené obecným úradom

2.Nedodržiavanie ustanovení tohto VZN sa postihuje, ak nejde o trestný čin ako priestupok podľa
Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  ďalších platných právnych predpisov. 

3.Na prejednávanie priestupkov, ktoré boli spáchané porušením povinností stanovených týmto
nariadením je príslušný orgán štátnej správy s výnimkou porušení vymedzených inými zákonmi. 

4.Porušovateľom  ustanovení  tohto  nariadenia  môže  príslušný  organ  štátnej  správy  v  zmysle
ustanovení Zákona č. 372/1990 Zbierky o priestupkoch uložiť pokutu do 165,- Euro a v zmysle
úst. zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov udeliť pokutu až
do výšky 3 319,- Euro.

5.Občania  a  zástupcovia  organizácií  môžu  byť  za  porušenie  ustanovení  tohto  nariadenia
postihovaní priamo na mieste blokovou pokutou do výšky 33,- Euro a podľa paragrafu 13 ods. 2
Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. v znení  ďalších platných právnych predpisov

6.Výnosy  z  pokút  za  priestupky  uložených  podľa  tohto  VZN  sú  príjmom  rozpočtu  obce



Medzany. 

§8
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo platne prijaté Obecným zastupiteľstvom v Medzanoch…
28.5.2013…….. pod č. …9/2013…. a nadobúda účinnosť dňom ……13.6.2013

Ing. Radko Ander

starosta obce

Návrh VZN bol vyložený na úradnej tabuli  v súlade s  § 6 ods.  3 zákona č.  369/1990 Zb. o
obecnom zriadení  v znení  neskorších predpisov,  na pripomienkovanie  obyvateľom obce dňa:
13.5.2013

Pripomienky boli vyhodnotené dňa : ………28.5.2013………………………

    VZN číslo 02/2013, ktorým sa ustanovujú podmienky o udržiavaní čistoty a poriadku na území
obce Medzany Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch, dňa ……28.5.2013………….., uznesením
číslo ………9/2013…………..

    VZN číslo 02/2013 bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.

    VZN číslo 02/2013 nadobúda účinnosť dňa ………13.6.2013……………..

    VZN číslo 02/2013 je prístupné na Obecnom úrade v Medzanoch v kancelárii pre prijímanie
stránok a zverejnené na webovej stránke obce.


