
 

N Á V R H  
  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Brutovce   

č. 3/2022  

o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na 

území obce Brutovce 

Obec Brutovce  v rámci výkonu samosprávy podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 

podľa § 4 ods. 3 písm. g a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

vydáva 

toto Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej 

zelene na území obce Brutovce  (ďalej len „nariadenie“). 

  

§ 1  

Rozsah pôsobnosti  

1. Toto nariadenie 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,  

d) pravidlá ochrany a užívania povrchových vôd na drobných vodných tokoch 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, úžitkovú hodnotu a celkový vzhľad.   

2. Každý je povinný počínať si tak, aby svojím konaním nespôsobil znečistenie alebo 

poškodenie verejného priestranstva, dbať na udržiavanie jeho čistoty a vyvarovať sa 

akejkoľvek činnosti, ktorá by mala, alebo mohla mať za následok znečistenie verejného 

priestranstva. Verejné priestranstvá je možné využívať len v súlade s ich účelom a 

príslušnými právnymi predpismi.   

3. Zakazuje sa na verejnom priestranstve:  

a) ukladať a skladovať materiál všetkého druhu vrátane odpadu bez povolenia obce,  

b) ukladať odpad vedľa nádob na ich zber,  

c) odhadzovať akékoľvek odpadky mimo odpadových nádob, znečisťovať okolie 

vyberaním odpadu z odpadových nádob,  

d) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, zvratkami, 

pľuvaním, odhadzovaním a prilepovaním žuvačiek,  
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e) realizovať grafiti mimo obcou schválených miest, maľovať, sprejovať, olepovať plochy 

a zariadenia verejného priestranstva, miestne komunikácie a chodníky,   

f) vyklepávať a prášiť odevy, koberce a iné textílie mimo na to určených miestach,  

g) grilovať mimo na to určených miestach,   

h) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať 

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,   

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

iné podobné látky,  

j) spaľovať odpad,  

k) vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber.   

  

4. Čistenie verejných priestranstiev sa zabezpečuje verejnoprospešnými službami a 

zmluvnými dodávateľmi obce.  

  

5. Zimná údržba je zabezpečovaná podľa príslušného operačného plánu. Po jej skončení sa 

pristúpi k očisteniu od posypového materiálu.   

§ 3  

Ochrana verejnej zelene na území obce   

1. Cieľom obce pri ochrane verejnej zelene je predchádzať vplyvom, činnostiam a zásahom, 

ktoré verejnú zeleň ohrozujú, poškodzujú, ničia a minimalizujú podmienky jej rastu a 

prirodzeného vývoja.  

  

2. Pri využívaní verejnej zelene obce je povinnosťou každého dbať na ochranu verejnej 

zelene a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala, alebo mohla mať za následok 

ohrozenie, poškodenie, zničenie a minimalizáciu podmienok jej rastu a prirodzeného 

vývoja.  

  

3. V záujme ochrany verejnej zelene obce je zakázané najmä:  

a) mechanicky a chemicky poškodzovať zeleň, trhať kvety a byliny, poškodzovať trávnaté 

plochy zelene, alebo spevnené časti,  

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

c) znečisťovať plochy verejnej zelene odpadkami, zvratkami, či vykonávaním telesnej 

potreby,   

d) jazdiť na plochách verejnej zelene motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, parkovať, opravovať, alebo inak rozoberať motorové vozidlá na 

plochách verejnej zelene, a to aj na plochách a okolitých poliach a lúkach mimo 

intravilánu obce,   

e) umiestňovať bez súhlasu vlastníka pozemku alebo obce zariadenia, odpadové nádoby 

a podobné objekty, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu zelene,  

f) poškodzovať zariadenia verejného priestranstva umiestnené na plochách verejnej 

zelene.   

  

4. Vlastník, užívateľ alebo správca pozemku, na ktorom sa nachádza verejná zeleň je povinný 

najmä:  
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a) udržiavať verejnú zeleň v dobrom stave a starať sa, aby nezasahovala mimo pozemku,  

b) trávnaté plochy pravidelne kosiť a kríky strihať,  

c) udržiavať verejnú zeleň pred burinami a inváznymi rastlinami,   

d) odstrániť drevnú hmotu v prípade vyhynutia dreviny,   

e) odstrániť biologický odpad po kosení a podobnom ošetrení verejnej zelene.   

§ 4  

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 ohrozujú, poškodzujú, ničia a minimalizujú 

podmienky ich rastu a prirodzeného vývoja.   

  

2. Pri drevinách, 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 ich rastu a prirodzeného 

vývoja.  

  

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 a ich nadzemné časti,  

b) presádzať dreviny vrátane porušovania pôdneho krytu, vysádzať dreviny bez súhlasu 

vlastníka pozemku alebo obce,  

c) vyliezať na dreviny, vyvesovať a upevňovať na dreviny predmety bez súhlasu vlastníka 

pozemku alebo obce,  

d) umiestňovať na dreviny stojany, pútače, dočasné prístrešky a podobné zariadenia, 

ktoré môžu poškodiť a obmedziť rast a údržbu drevín.   

§ 5  

Pravidlá užívania povrchových vôd na drobných vodných tokoch na území obce  

1. Cieľom obce pri regulácii užívania povrchových vôd na drobných vodných tokoch na území 

obce je predchádzať vplyvom, činnostiam a zásahom, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich 

kvalitu a prirodzený tok.   

  

2. Pri všeobecnej ochrane miestneho vodného toku je zakázané najmä:  

a) vhadzovať akékoľvek predmety do vodného toku, či inak znečisťovať vodný tok,   

b) skladovať v blízkosti vodného toku akékoľvek predmety, stroje a zariadenia,   

c) používať vodu na osobnú hygienu, používať vo vodnom toku čistiace, hygienické a 

saponátové prostriedky,  

d) znečisťovať vodu vodného toku a jeho okolie vykonávaním telesnej potreby, 

zvratkami, zvyškami jedla a akýmkoľvek biologickým aj iným odpadom  

  

  

§ 6  

Kontrola a sankcie  

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starostka obce, 

poverení zamestnanci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia komisií 

obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce Brutovce .   
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2. Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia budú fyzické osoby 

postihované podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien. Obec 

uloží pokutu fyzickej osobe do výšky 33 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe – 

podnikateľovi môže obec uložiť pokutu do výšky 6 638 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada 

najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania (porušenia tohto nariadenia). Výnos z 

pokút je príjmom do rozpočtu obce.  

3. V prípade, že ten kto v rozpore s týmto VZN užíva verejné priestranstvo a neuvedie ho 

do pôvodného stavu ani na výzvu obce, vykoná tak obec na jeho náklady.  

§ 7  

Spoločné ustanovenia  

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo v 

Brutovciach  dňa …...2022 uznesením č……/2022 a nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli obce.  

2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Brutovciach .  

  

 

V Brutovciach  dňa 23.05.2022  

         Mária Petreková, v.r. 

   starostka obce  

  

Vyvesené na úradnej tabuli: 23.05.2022 

Zvesené z úradnej tabule: …………….....2022  

  


