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Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 69 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších zmien týmto vydáva:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007
o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce
Dunajská Lužná
Časť I.
§1
Predmet úpravy
1. Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností obce,
obyvateľov obce, fyzických a právnických osôb pôsobiacich v obci.
2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu záujmov obce, práv a oprávnených
záujmov občanov obce, fyzických a právnických osôb v obci na úseku zabezpečenia
poriadku a čistoty v obci, zvláštneho užívania verejných priestranstiev a parkovania
vozidiel.
3. Toto nariadenie ďalej vymedzuje základné pojmy a určuje základné zásady tvorby a
starostlivosti o zeleň v obci Dunajská Lužná, ako aj povinnosti fyzických osôb
a právnických osôb pri starostlivosti o zeleň.
§2
Základné ustanovenia
1. Starostlivosť o čistotu a poriadok v obci je jednou zo základných úloh všetkých orgánov
obce.
2. Obec najmä:
a) zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku v obci,
b) vykonáva správu verejných priestranstiev v obci,
c) vykonáva správu komunikácií v správe obce,
d) zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene.
3. Každý je povinný predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného
prostredia, minimalizovať a odstraňovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné
prostredie.
4. Starostlivosť o čistotu, poriadok a verejnú zeleň je základnou povinnosťou každého
obyvateľa a organizácie v obci a každá fyzická alebo právnická osoba v obci je povinná
v rámci svojich možností podieľať sa na udržiavaní čistoty a poriadku na verejných
priestranstvách a plochách vo svojom vlastníctve.
§3
Rozsah pôsobnosti
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje:
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a) na celé územie obce,
b) na všetkých občanov bývajúcich v obci, alebo užívajúcich verejné priestranstvá obce
c) na všetky organizácie, fyzické a právnické osoby, ktoré sídlia v obci alebo
vykonávajú podnikateľskú prípadne inú činnosť v obci,
d) na všetky právnické a fyzické osoby zdržujúce sa v obci, alebo prechádzajúce obcou,
bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a sídlo organizácie, s ktorou sú v pracovnom
pomere, alebo sú jej členom.
§4
Vymedzenie pojmov
1. Čistenie, údržba, ochrana a úprava sa týka: miestnych komunikácií, chodníkov pre
chodcov, cyklistických chodníkov, cintorína, parku, všetkých trávnatých plôch, zelene,
verejnej zelene, námestia a ostatných verejných priestranstiev v obci.
2. Ochrana sa týka: životného prostredia, verejných priestranstiev, verejnej zelene, verejnoprospešných zariadení, majetku a vlastníctva obce, občanov a iných subjektov, spolužitia
občanov a verejného poriadku.
3. Za verejné priestranstvá sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu,
zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä: miestne komunikácie (ulice, námestia,
chodníky, cesty), parky, verejná zeleň, účelové plochy na športovanie (cyklistická trasa,
rekreačná oblasť za hrádzou atď.), priestranstvá občianskej vybavenosti, parkoviská,
trhové miesta a cintoríny.
4. Na trhové miesta, cintoríny a pozemné komunikácie sa toto nariadenie vzťahuje v tom
prípade, pokiaľ podmienky ich užívania a správy nie sú upravené v inom nariadení alebo
všeobecne záväznom právnom predpise.
5. Za chodník sa pre účely tohto nariadenia považuje miestna komunikácia určená výhradne
pre chodcov, ktorá neslúži premávke motorových vozidiel a cyklistom. Chodníkom je aj
vyhradený a vyznačený pás pre peších v súbehu s komunikáciou pre vozidlá, samostatná
pešia cestička, ako aj pás vyhradeného verejného priestranstva o šírke min. 1,5 m
priliehajúci k nehnuteľnosti a potrebný k bezpečnej chôdzi v miestach, kde nie je chodník
zriadený.
6. Zeleňou sa podľa tohto nariadenia rozumie časť životného prostredia, tvorená súborom
živých a neživých prvkov, ktoré vznikli na určitej ploche prirodzeným spôsobom, alebo
boli vytvorené ľudskou činnosťou (napríklad: parky, sady, záhrady, lesoparky, zeleň pri
vozovkách a ostatné zelené priestranstvá v zastavanom území obce, ktoré sú prístupné pre
súkromné alebo verejné užívanie)
a) Živé prvky zelene sú tvorené stromami, krami, trávnikmi, bylinami, kvetinovými
plochami a pod. na všetkých miestach svojho výskytu.
b) Neživé prvky zelene sú tvorené prvkami umelými (cesty, schody, sochy, fontány...) a
prvkami prírodnými (voda, prírodné útvary, modelovaný terén...)
7. Verejnú zeleň v zmysle tohto nariadenia tvorí zeleň prístupná pre verejné užívanie:
a) zeleň obytných súborov (sídlisková zeleň)
b) parkovo upravené plochy
c) zeleň pri občianskej vybavenosti
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d) sprievodná zeleň komunikácií
e) vyhradená zeleň (školské zariadenia, cintoríny, zdravotnícke zariadenia...)
8. Pri pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo je oprávnená rozhodnúť obec.

Časť II.
§5
Správa a všeobecné užívanie verejných priestranstiev
1. Správu verejných priestranstiev na katastrálnom území obce zabezpečuje obec.
2. Každý má právo užívať verejné priestranstvo primeraným a obvyklým spôsobom na
účely, na ktoré je verejné priestranstvo určené. Musí pri tom rešpektovať rovnaké práva
ostatných obyvateľov na užívanie verejného priestranstva. Takéto užívanie verejného
priestranstva označujeme ako všeobecné užívanie.
3. V prípade nejasností o užívaní a spôsobe užívania verejného priestranstva rozhoduje obec.
§6
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
1. Obec vykonáva údržbu, úpravu
komunikácií,
verejnej
zelene,
a verejnoprospešných zariadení.

a čistenie verejných priestranstiev, miestnych
verejných
priestranstiev
parkov
a ďalších

2. Obec zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia.
3. Obec zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií (pluhovaním, zhrňovaním snehu
a jeho odpratávaním, posypom a pod.).
4. Za čistenie chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti sú zodpovední vlastníci a užívatelia
nehnuteľností. Pod čistením chodníkov sa rozumie ich zametanie, odstraňovanie snehu,
blata, odpadkov a iných nečistôt. Za údržbu plôch zelene priľahlých k nehnuteľnosti
zodpovedá obec v spolupráci s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Údržbou
zelene sa rozumie pravidelné kosenie trávnika a údržba výsadby stromov a krov, ak sa na
ploche nachádzajú.
§7
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev
1.

V záujme ochrany zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného
prostredia sa v obci zakazuje znečisťovanie verejných priestranstiev.

2.

Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá, najmä:
a)

vytváraním nelegálnych skládok odpadov,

b)

odhadzovaním odpadkov (smeti, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny, iné
nepotrebné veci a pod.) na iné miesta ako k tomu určené,

c)

odpadovými vodami alebo inými nebezpečnými látkami, vrátane fekálií, maštaľného
hnoja, humusu, olejov a chemikálií,

d)

vypúšťaním znečistených úžitkových vôd do uličnej kanalizácie,
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3.

e)

umývaním a čistením motorových vozidiel a motorov všetkého druhu saponátovými
prostriedkami, ako aj vypúšťanie iných, podzemným vodám nebezpečných, látok
z motorových vozidiel (napr. motorových olejov)

f)

odhadzovaním ohorkov cigariet,

g)

vylievaním znečistenej vody (ktorou sa umývalo) na chodníky,

h)

vyberaním akéhokoľvek odpadu z odpadkových košov,

i)

akýmkoľvek znehodnocovaním, poškodzovaním
a pamiatkových objektov a ich zariadení,

a

ničením

verejných

Zakazuje sa vykonávanie nasledujúcich činností:
a) vypaľovať trávu, spaľovať lístie a iný odpad na verejných priestranstvách, ako aj vo
vlastných záhradách,
b) nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehávať, alebo znečisťovať
komunikácie a chodníky, verejné priestranstvá, detské ihriská;
c) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú zeleň,
d) umiestňovať reklamy, plagáty a rôzne nápisy na iných, ako na to určených miestach,
e) znečisťovať štátne a miestne komunikácie,
f) vhadzovať do vodných tokov akékoľvek predmety alebo odpadky,

4.

Zakazuje sa vykonávať rozkopávky, prekopávky na verejnom priestranstve bez
písomného súhlasu správcu verejného priestranstva.

5.

Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným
priestranstvom, je povinný vlastník, resp. užívateľ upratovať a trvalo udržiavať tak, aby
sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá, a aby tým neohrozovali majetok,
zdravie a život občanov a hlavne majiteľov, resp. užívateľov susediacich nehnuteľností.

6.

Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných
porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby
neprekážali a neohrozovali chodcov, nerušili cestnú premávku a tiež, aby nezasahovali
do elektrického vedenia.

7.

Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými
odpadovými žľabmi, aby voda nestekala na chodníky chodcov. Ostatné strany budov
musia byť opatrené odpadovými žľabmi tak, aby sa neohrozovali susediace nehnuteľnosti
a iný majetok.

8.

Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a
nevhodných kresieb. Za to zodpovedá vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti. Obchodné
reklamy a firemné tabule musia byť umiestnené tak, aby nevyčnievali na chodníky, aby
neohrozovali, neprekážali a neobmedzovali chodcov a nevytvárali prekážky v cestnej
premávke.

9.

Za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník, resp. užívateľ
priľahlej nehnuteľnosti v zmysle § 6 ods. 4.

10. Kto znečistil, alebo poškodil verejné priestranstvo, je povinný spôsobenú závadu ihneď
odstrániť. Nesie tiež právnu zodpovednosť za vzniknuté následky.
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11. Dvory, záhradky, pozemky, areály súkromných osôb alebo organizácií sú vlastníci resp.
užívatelia povinní udržiavať tak, aby zodpovedali bezpečnostným, zdravotným a
estetickým požiadavkám.
12. Pred prevádzkarňami, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí
prevádzkovateľ na vlastné náklady umiestniť dostatočný počet odpadových nádob
(odpadkových košov). Prevádzkovateľ je zodpovedný za pravidelné vyprázdňovanie
nádob/košov a každodenné udržiavanie čistoty okolia odpadových nádob a košov.
13. Občania, podnikatelia (fyzické i právnické osoby) sú povinní postupovať pri udržiavaní
čistoty životného prostredia v zmysle všeobecne platných nariadení.
§8
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1. Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje každé iné ako všeobecné
užívanie verejného priestranstva na určený účel. Zvláštnym užívaním verejného
priestranstva je napríklad skladovanie materiálu, tovaru, a to aj krátkodobé, rozkopávka
verejného priestranstva, konanie osobitného podujatia na verejnom priestranstve,
napríklad verejného zhromažďovania, manifestácie, umiestnenie letnej terasy pred
prevádzkou pohostinského, reštauračného a pod. zariadenia a iný záber verejného
priestranstva.
2. Na každé zvláštne užívanie verejného priestranstva je potrebné predchádzajúce povolenie
obecného úradu. Písomné povolenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
V povolení budú uvedené podmienky na zvláštne užívanie verejného priestranstva.
Súbežne s vydaním povolenia obdrží žiadateľ aj výmer na miestny poplatok za užívanie
verejného priestranstva. Formulár žiadosti o povolenie zvláštneho užívania verejného
priestranstva je k dispozícii na obecnom úrade, a tiež na webovej stránke obecného úradu.
3. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje bez
predchádzajúceho písomného povolenia obecného úradu len vtedy, ak to nie je možné
vykonať inde, a to len na nevyhnutnú dobu. Skladanie a nakladanie sa musí vykonať bez
zbytočného odkladu. Materiál určený na nakladanie možno ponechať na verejnom
priestranstve len bezprostredne pred odvezením. Zložený materiál (drevo, uhlie, stavebný
materiál a podobne) musí byť z verejného priestranstva odstránený bez zbytočného
odkladu vrátane očistenia verejného priestranstva a uvedenia do pôvodného stavu.
4. Každý, komu bolo vydané povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva je
povinný:
a)

používať verejné priestranstvo čo najšetrnejšie a len v najnutnejšom rozsahu,

b)

zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,

c)

zabezpečiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočnom čase
a bezpečnosť cestnej premávky, ak sa jedná o miestne komunikácie a chodníky,

d)

užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,

e)

ihneď po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva, toto uviesť na svoj
náklad do pôvodného stavu.

5. Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa platí miestny poplatok. Sadzby
a podmienky platby poplatkov sú uvedené v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.
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§9
Povinnosti majiteľov psov
1. Majiteľ psa je povinný bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva exkrementy
svojho psa. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za priestupok v zmysle platného
VZN.
2. Majitelia psov sú povinní dodržiavať zákaz:
a) voľného pohybu psov po verejných priestranstvách,
b) pri pohybe psa na verejnom priestranstve, je majiteľ povinný vybaviť psa náhubkom
a vôdzkou,
c) pohybu psov na detských ihriskách, športoviskách, vrátane cyklistickej dráhy, vo
verejných objektoch a zariadeniach v správe obecného úradu.

§ 10
Ochrana spolužitia občanov
1.

V záujme dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov, rešpektovania práv
spoluobčanov, dodržiavania dobrého občianskeho spolunažívania a verejného poriadku je
každý občan povinný:
a) dodržiavať pravidlá slušnosti a občianskeho spolužitia, zachovávať nočný kľud v čase
od 22:00 h do 06:00 h,
b) ochraňovať majetok obce, spoluobčanov, verejnoprospešné zariadenia, bezpečnostné,
ochranné a informačné zariadenia, značky a signálne zariadenia,
c) uposlúchnuť výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, príkazy, pokyny
a výzvy orgánov obce,

2.

Zakazuje sa nad obvyklú mieru obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom, neobvyklými
zápachmi spôsobenými spaľovaním akýchkoľvek odpadov, remeselnými a inými
činnosťami, tienením.

3.

Usporiadatelia tanečných zábav a diskoték sú povinní požiadať obec o vydanie povolenia
na usporiadanie uvedenej akcie.

4.

Počas roka, okrem silvestrovských osláv, je bez súhlasu obce zakázané používať zábavnú
pyrotechniku. Súhlas na používanie zábavnej pyrotechniky vydáva starosta obce na
základe písomnej žiadosti. Prípadné používanie zábavnej pyrotechniky v priebehu roka
obec vyhlási v miestnom rozhlase.
§ 11
Parkovanie motorových vozidiel na území obce

1. Parkovanie na chodníkoch a verejnej zeleni je zakázané.
2. Na miestnych komunikáciách, parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách je
dovolené parkovanie a státie všetkých vozidiel, ak to nie je v rozpore s miestnou úpravou
dopravného značenia, ak to nevylučujú iné právne predpisy a za podmienok, ktoré
upravuje VZN č. 7/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva a Dodatok č. 1/2005
k VZN č. 7/2004.
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3. Nariadenie sa vzťahuje na všetkých majiteľov, prevádzkovateľov a vodičov vozidiel,
ktorých vozidlá parkujú na miestnych komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách
a verejných priestranstvách a na území obce Dunajská Lužná..
4. Staré vozidlá, bez platného evidenčného čísla, nesmú byť odstavené na verejných
priestranstvách, inak toto konanie bude riešené ako priestupok a v zmysle zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení.
Časť III.
§ 12
Rozsah a kompetencie starostlivosti o zeleň
1. Starostlivosť o verejnú zeleň zahŕňa evidenciu, tvorbu, údržbu a ochranu zelene.
2. Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje obec.
3. Starostlivosť o zeleň na plochách vo vlastníctve fyzických a právnických osôb vykonáva
(zabezpečuje) vlastník pozemku.
§ 13
Evidencia zelene
1. Evidenciu plôch zelene zabezpečuje obec a to vypracovaním generelu zelene.
§ 14
Tvorba a výsadba zelene
1. Výber plôch na založenie, obnovu a rozvoj verejnej zelene (ďalej len zeleň) v obci
Dunajská Lužná vychádza z generelu zelene a z platnej územno-plánovacej dokumentácie
obce.
2. Tvorba a rekonštrukcia zelene, okrem zelene v rodinnej zástavbe a v záhradkárskych
osadách v zastavanom území, musí byť vykonávaná len na základe vypracovanej
a schválenej projektovej dokumentácie a záväzného stanoviska obce. Platí to aj na
umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce
mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice, plôch určených na rekreáciu a záhrady.
3. Tvorba zelene v obci musí byť v súlade s územným plánom obce. Preto pri výstavbe sú
investori povinní úzko spolupracovať s obecným úradom, konkrétne z hľadiska
perspektívneho plánu rozvoja cestnej siete a bezpečnosti premávky, prehľadnosti
križovatiek.
4. Pri individuálnej výsadbe zelene na verejných priestranstvách sú fyzické i právnické
osoby povinné spolupracovať s obcou, aby sa zabránilo výsadbe drevín a kríkov, ktoré
neskôr spôsobujú problémy (zasahovanie kríkov do elektrického vedenia, obmedzenie
viditeľnosti pri jazde motorovým vozidlom). V prípade nerešpektovania tohto usmernenia
nenesie obec za vzniknuté zbytočne vynaložené náklady zodpovednosť.
5. Zakladanie alebo úpravy zelene pri komunikáciách a v ich ochranných pásmach je
potrebné vždy vopred prerokovať s orgánom, ktorý je poverený ich správou.
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6. Úpravy zelene, ktorými môžu byť dotknuté záujmy, chránené zákonom NR SR
č. 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa musia vopred prerokovať a odsúhlasiť
s orgánmi štátnej správy ochrany prírody a krajiny.
7. Novovybudované vedenia inžinierskych sietí musia byť od osi existujúcich stromov
umiestnené v normami požadovanej vzdialenosti. Základná vzdialenosť je definovaná
v článku č. 3 - STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia: "Ukladať
podzemné vedenia pod stromy nie je povolené. Trasy vedení musia byť navrhnuté tak, aby
neobmedzovali rast stromov, vrátane ich koreňov, ani v budúcnosti. Pri ukladaní
podzemných vedení, alebo pri vysadzovaní stromov, nesmie byť vzájomná vzdialenosť
vonkajšieho povrchu vedenia (rozvodu) alebo ochrannej konštrukcie od kmeňa stromu
menšia než 1,5 m (merané v pôdorysnom priemete)."
8. Ochranné pásma pre jednotlivé vedenia upravujú príslušné zákony:
a) Ochranné pásma energetických zariadení stanovuje zákon č. 656/2004 Z.z.
o energetike, v znení neskorších predpisov, konkrétne § 36, § 56.
b) Ochranné pásma vodárenských zdrojov - § 32 zák. č. 364/2004 o vodách, v znení
neskorších predpisov.
c) Ochranné pásma vodovodov a kanalizácií - § 19 zák. č. 442/2002 o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov.
d) Ochranné pásma elektronických komunikácií (telekomunikač. káblov) - § 67 zák.
č. 610/2003 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
9. Konečné stanovisko a súhlas s umiestnením vedenia je nutné si vždy vyžiadať u vlastníka
siete. Orientačné – odporúčané vzdialenosti sú najmenej:
a) pri teplovode.........................................3 m
b) pri plynovode........................................ 3 m
c) pri kábloch slabo a silno-prúdových......2 m
d) pri vodovode.........................................1,5 m
e) pri kanalizácii........................................2 m

10. Pri dodatočnom budovaní inžinierskych sietí, chodníkov a vydláždených priestorov
v blízkosti jestvujúcich stromov, je nutné umiestniť špeciálnu ochrannú fóliu na ochranu
pred poškodením vedenia koreňmi. Konečné stanovisko a súhlas s umiestnením vedenia je
nutné si vždy vyžiadať u vlastníka siete
§ 15
Údržba zelene
1. Údržba zelene a verejnej zelene zahŕňa :
a) údržbu trávnikov – odstraňovanie nečistôt a buriny, vyhrabávanie, kosenie,
b) ošetrovanie drevín rezom a ochrannými postrekmi podľa potreby,
c) údržbu plôch detských ihrísk a pieskovísk (oprava poškodených prvkov detských
zariadení, obnova náterov, výmena piesku),
d) údržbu a opravu fontán a lavičiek,
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e) údržbu novozaložených výsadieb (zabezpečenie ukotvenia stromov spolu s kontrolou
väzby k oporným kolom, pravidelnú zálievku, hnojenie, odburiňovanie s prekyprením)
minimálne po dobu 3 rokov od realizácie výsadieb.
2. Za rozvoj a údržbu zelene zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom
alebo správcom plochy, na ktorej sa zeleň nachádza.
3. Údržbu verejnej zelene zabezpečuje obec.
4. Správca, alebo majiteľ pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich prvkov je povinný ju
udržiavať v riadnom stave, zabezpečovať jej dobrý zdravotný stav, pravidelnú údržbu,
opravy a úpravy tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky na ňu
kladené.
5. Povinnosťou vlastníka, správcu zelene je udržovať zeleň a jej súčasti v riadnom stave
sústavnou odbornou údržbou.
6. Vlastník, správca zelene je povinný udržiavať zeleň takým spôsobom, aby nebol rušený
účel, ktorému má zeleň slúžiť.
7. Vlastníci, užívatelia resp. nájomníci nehnuteľností, sú povinní pravidelne udržiavať zeleň
na svojich nehnuteľnostiach.
8. Sadovnícky neupravené plochy do doby realizácie sadovníckych úprav je povinný
udržiavať v nezaburinenom stave vlastník pozemku. Nezaburineným stavom sa rozumie
výška bylinného porastu maximálne 25 cm.
a) V prípade nedodržiavania tohto nariadenia, a po predchádzajúcom písomnom
upozornení, údržbu vykoná obec na náklady vlastníka pozemku.
b) Na plochách, ktoré sú verejne prístupné, je vlastník (správca) povinný pri používaní
herbicídnych prostriedkov (proti burinám) zabezpečiť ochranu zdravia a po dobu
nebezpečia zasiahnutia občanov postrekmi, musí herbicídmi ošetrené miesto riadne
označiť výstražnou tabuľou. Vlastník (správca) je povinný ohlásiť používanie
herbicídnych prostriedkov na obecnom úrade. Vlastník (správca) môže k upozorneniu
obyvateľov na toto nebezpečenstvo využiť obecný rozhlas.
§ 16
Ochrana zelene
1. Všetky fyzické a právnické osoby sú povinné chrániť zeleň. Každý, kto vykonáva činnosť,
ktorá môže ohroziť existenciu zelene, je povinný vykonať všetky efektívne nevyhnutné
opatrenia na jej ochranu a zachovanie.
2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov,
trávnikov a iných ochranných a estetických porastov v zmysle príslušných zákonných
ustanovení zákona č. 543/2002. Z.z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov.
3.

V záujme trvalej ochrany zelene sa zakazuje :
a) trhať kvety a voľne rastúce dreviny,
b) lámať, a neodborne orezávať konáre stromov a krov,
c) svojvoľne vysádzať a presádzať stromy a kry na verejných pozemkoch bez súhlasu
správcu pozemku
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d) kúpať sa vo fontánach a vodných plochách zahrnutých do plôch zelene, ak nie sú na to
určené,
e) zakladať ohne, táboriť a stanovať mimo miest vyhradených na tento účel,
f) jazdiť a parkovať vozidlami na plochách zelene,
g) znečisťovať plochy zelene,
h) výrub stromov bez právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody (obce),
Náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny stanovuje obec.
i) skracovať si cestu prechodom cez trávniky,
j) umiestňovať plagáty alebo iné oznamy na stromy.
4. Na plochách verejnej zelene sa zakazuje umiestňovať informačné a reklamné tabule bez
súhlasu vlastníka, správcu zelene a bez príslušného povolenia obecného úradu.
5. Nahradiť škodu za spôsobené poškodenie zelene je povinná osoba alebo organizácia,
ktorá škodu spôsobila, resp. zavinila. Výšku náhrady stanovuje obec.
Časť IV.
§17
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva
starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce a iné poverené
osoby.
2. Vo veciach ochrany prírody spadajúcich pod dikciu zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších zmien (najmä ochrana drevín), vykonávajú štátny
dozor zamestnanci príslušného orgánu ochrany prírody v rozsahu stanovenom zákonom
(§ 64 cit. zákona – Slov. inšpekcia ŽP, KÚŽP, OÚŽP a obec podľa § 69 ods. 1 písm. j) vo
veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu podľa cit. zákona).
§ 18
Sankcie
1. Podľa § 13 ods. 9, písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení, môže starosta v správnom konaní uložiť pokutu:
a) do výšky 6 638,78 €/200.000,- Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie za porušenie tohto nariadenia a v prípade, že neudržuje poriadok na
užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie
obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených
miest.
b) fyzickej osobe - občanovi v blokovom konaní do výšky 33,193 €/1000,- Sk,
v priestupkovom konaní do výšky 165,97 €/5.000,- Sk.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku podľa zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, za ktorý jej môže byť
podľa závažnosti a charakteru priestupku uložená pokuta podľa citovaného zákona.

12

3. Výnosy z pokút za priestupky tohto nariadenia uložených podľa § 13 ods. 9, písm. a) a b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, sú príjmami obce.
4. Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 19
Účinnosť
1. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1991
o čistote a poriadku na území obce Dunajská Lužná.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2007.

V Dunajskej Lužnej dňa 26. júna 2007

Ing. Ladislav C i n g e l v.r.
starosta obce
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