Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012
o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území obce Dunajská Lužná

Zverejnené pred schválením: 13.08.2012
Zvesené pred schvaľovaním: 28.08.2012

Schválené dňa:
Vyvesené po schválení:
Účinnosť nadobúda dňa:

30.08.2012 uznesením č. 2012/07-04
10.09.2012
25.09.2012

Obec Dunajská Lužná podľa ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 písm.
g) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Dunajská
Lužná:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je stanoviť pravidlá
na dosiahnutie a udržanie čistého a zdravého prostredia v obci, jeho estetického
vzhľadu a určiť podmienky udržiavania čistoty na území obce.
(2) Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické osoby
a fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo
užívateľov nehnuteľností alebo iných objektov na území obce.
§2
Základné pojmy
(1) Verejným poriadkom sa na účely tohto VZN rozumie súhrn podmienok a povinností
upravujúcich udržiavanie verejnej čistoty, verejného poriadku na verejných
priestranstvách, dodržiavanie podmienok nočného pokoja, osobitné užívanie verejných
priestranstiev, skladovanie a nakladanie, čistenie chodníkov, ochrana verejnej zelene,
používanie predmetov zábavnej pyrotechniky, umiestňovanie plagátov a reklamných
zariadení a ďalšie konania, ktoré sú za priestupok označené v osobitných zákonoch.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky,
miestne a účelové komunikácie, chodníky, námestia, parky, trhovisko, detské ihriská
a pod. Verejné priestranstvá sú tiež bežne užívané miesta športových podujatí,
obchodné prevádzky v prevádzkovej dobe, alebo v dobe konania podujatí. V prípade
pochybností o určení verejného priestranstva je obec Dunajská Lužná oprávnená
rozhodnúť o tom, či ide o verejné priestranstvo.
(3) Chodníkom sa na účely tohto nariadenia rozumie komunikácia, alebo časť cesty
určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným
spôsobom
§3
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na verejných priestranstvách
(1) Na účely dodržiavania čistoty, ochrany životného prostredia, zdravia a verejného
poriadku na území obce sa zakazuje:
a) užívanie verejného priestranstva v rozpore s účelom jeho využitia najmä parkovaním a
státím motorových a nemotorových vozidiel na verejnej zeleni, chodníkoch a na
nespevnených plochách, poškodzovaním nízkej a vysokej zelene a zariadení detských
ihrísk, lavičiek, odpadových košov, dopravných značiek a pod.,
b) nakladať s odpadmi v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a to najmä spaľovaním, alebo odkladaním na iné miesto
ako obvyklé miesto určené obcou,
c) jazda vozidlami, ktoré buď samé alebo svojim nákladom znečisťujú miestne
komunikácie a verejné priestranstvá.
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d) umývanie motorových aj nemotorových vozidiel na miestnych komunikáciách alebo
verejných priestranstvách okrem nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových
svetiel a štátnych poznávacích značiek,
e) znemožňovanie výkonu zimnej údržby a odvozu odpadu z domácností, najmä
zastavením alebo státím motorového vozidla,
f) zasahovanie do verejného priestranstva rozkopávkami okrem prípadov, keď ich
povolila obec,
g) znečisťovanie verejného priestranstva výkalmi chovaných zvierat, sypaním krmiva
vtáctvu, prikrmovaním psov a mačiek,
h) požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách označených zákazom
požívania alkoholických nápojov, najmä na chodníkoch, autobusových zastávkach, v
parkoch a v blízkosti školských, športových, kultúrnych zariadení a pietnych miest,
i) fajčiť na autobusových zastávkach a v priestoroch a v areáloch škôl a školských
zariadení; tým nie je dotknutý zákaz fajčenia uložený zákonom č. 377/2004 Z. z. o
ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov
j) predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhových miestach bez povolenia a
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb mimo priestranstiev na to určených, pričom
predajcovia, výrobcovia a poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať ustanovenia
zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov.
§4
Dodržiavanie nočného pokoja
(1) Nočný pokoj na území obce je v čase od 22:00 h do 06:00 h v každom kalendárnom
dni. Spôsob ochrany nočného pokoja je určený v osobitnom predpise, a to v zákone o
priestupkoch.
(2) Doba odpočinku je v sobotu od 20:00 h do 22:00 h a v nedeľu od 06:00 h do 22:00 h
Na dni, ktoré sú štátom uznané sviatky, sa vzťahuje určenie doby odpočinku ako na
nedeľu. Výkon činností, ktoré obťažujú hlukom alebo iným obdobným spôsobom, je
v dobe odpočinku a nočného pokoja zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti, ktoré
si vyžadujú naliehavý alebo významný záujem obce.
§5
Používanie zábavnej pyrotechniky
(1) Používanie zábavnej pyrotechniky bez súhlasu obce je povolené od 23:00 h 31.
decembra. do 03:00 h 1. januára.
(2) Zákaz sa nevzťahuje na zábavné, športové a iné podujatia organizované so súhlasom
obce za predpokladu, že organizátor zodpovedá za bezpečnosť účastníkov podujatia.

§6
Čistenie chodníkov
Nedostatky v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v
zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov
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odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto nedostatky
vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.
§7
Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období
Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť miestnych komunikácií, okrem
častí chodníkov vymedzených v § 6, zabezpečuje obecný úrad prostredníctvom poverenej
organizácie.
§8
Povinnosti vlastníka nehnuteľnosti
(1) Vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti (ďalej len „užívateľ
nehnuteľnosti") hraničiacej s verejným priestranstvom za účelom dodržiavania čistoty
a verejného poriadku vykonáva tieto činnosti:
a) stará sa o svoj majetok takým spôsobom, najmä však kosením, aby zabránil šíreniu
inváznych druhov rastlín a drevín, pričom dodržiava ostatné povinnosti pri údržbe
zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné prostredie obce,
b) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce
neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho využívaní,
neohrozovali bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad a životné prostredie
obce,
c) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu,
resp. iných nežiadúcich živočíchov; minimálne 2x ročne v stanovených termínoch
vyhlásených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby aj
v inom termíne, vykonáva jej deratizáciu (dezinfekciu, dezinsekciu a pod.),
d) steny a priečelia na nehnuteľnosti udržiava v čistote, aby svojim stavebným stavom
nenarúšali estetický vzhľad obce a neohrozovali bezpečnosť občanov (napr.
opadávajúca omietka, deravé odkvapové žľaby a zvody),
e) zo striech odstraňuje nahromadený sneh, prípadne cencúle, aby nedochádzalo k
ohrozeniu života a zdravia osôb,
f) vetvy a konáre stromov a rastlín presahujúcich cez ploty upravuje tak, aby neprekážali
chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej premávke a vykonávaniu
údržby miestnych komunikácií,
g) na krajoch komunikácií a chodníkov neumiestňuje žiadne prekážky (skaly, drevené
alebo železné koly a tyče a pod.), ktoré by zhoršili ich priechodnosť.
§9
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení
(1) Na území obce je zakázané vylepovať plagáty alebo reklamné pútače mimo určených
plôch.
(2) Vylepovať plagáty možno len na miestach k tomu určených, t. j. na výlepných
plochách, informačných tabuliach a vo výkladových vitrínach, so súhlasom ich
vlastníka alebo nájomcu.
(3) Škodu spôsobenú znečistením od vylepených plagátov je povinná uviesť do
pôvodného stavu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá znečistenie zavinila. Ak
sa tak nestane ani po upozornení, urobí tak poverená fyzická osoba alebo právnická
osoba na základe rozhodnutia obce na náklady pôvodcu škody. Takéto vylepenie
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plagátov, reklamných pútačov a iných oznamov a oznámení sa považuje za znečistenie
verejného priestranstva s uložením sankcie podľa platných právnych predpisov obce.
§ 10
Osobitné užívanie verejného priestranstva
(1) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä umiestnenie skládky,
zariadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií.
(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba môže verejné priestranstvo alebo iné verejne
prístupné miesto užívať len s povolením, ktorý na tento účel vydala obec.
(3) Každá fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná zabezpečiť stavebný alebo iný
materiál pred rozfúkaním alebo iným možným rozhádzaním, použitím vhodnej
ochrannej fólie, plachty a pod.
(4) Každá fyzická osoba alebo právnická osoba po ukončení záberu verejného
priestranstva, chodníka alebo iného verejne prístupného miesta je povinná dať ho do
pôvodného stavu.
(5) Zaujatie komunikácie a chodníka je možné iba na základe osobitného povolenia
vydaného správcom komunikácie.
§ 11
Kontrola dodržiavania
(1) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) poverení pracovníci obce,
b) hlavný kontrolór obce,
c) členovia komisií Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná, ktorí sa pri výkone
kontroly preukážu oprávnením na výkon kontroly.

§ 12
Sankcie
.

(1) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci
blokového alebo priestupkového konania.
(2) Pokutu fyzickým osobám v rámci blokového konania až do výšky 33 eur môže
ukladať starosta obce alebo ním poverení zamestnanci obce.
(3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickým
osobám alebo fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky 6 638
eur podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
§ 13
Spoločné a záverečné ustanovenie
(1) O podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN rozhoduje starosta.
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(2) VZN nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa zverejnenia na úradnej tabuli po
jeho schválení obecným zastupiteľstvom.
(3) VZN bude prístupné na nahliadnutie po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade a na
stránke obce www.dunajskaluzna.sk.
(4) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dunajská Lužná dňa
30.08.2012 uznesením číslo 2012/07-04.
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2007 schválené
uznesením OZ č. 2007/08-05 zo dňa 26.06.2007.

V Dunajskej Lužnej dňa 30.08.2012

Štefan Jurčík
starosta obce v. r.

6

