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     Obecné zastupiteľstvo v Kračúnovciach v súlade s § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) a s ust. § 

4 ods. 5 písm. a) bod 2 v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  

 

uznáša sa na  tomto  

 

Všeobecne záväznom nariadení  5/2022  

o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene na území obce  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN) upravuje práva a povinnosti fyzických   

     a právnických osôb na území obce pri udržiavaní čistoty v obci a ochrany verejnej zelene. 

2.  Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto nariadenia považuje priestor prístupný  

     verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné  

     užívanie. 

3. Verejnou zeleňou sú na účely tohto nariadenia dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté  

    na verejných priestranstvách prirodzeným spôsobom alebo zámerným pestovaním človeka.     

    Sú to najmä stromy, kríky, kvety, trávnaté plochy ako aj nádoby so zeleňou. Súčasťou  

    verejnej zelene sú aj doplnkové zariadenia ako chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky  

    funkčne so zeleňou prepojené. 

4. Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržiavanie ich ekologických a estetických funkcií  

    v prírode a krajine a na predchádzanie ich neodôvodneného výrubu. 

5. Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže  

    bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie  

    drevín  alebo zapríčiniť ich odumretie. 

 

Článok 2 

Pravidlá udržiavania čistoty v obci 

 

1. V záujme zabezpečenia čistoty, verejného poriadku sa na území Obce Kračúnovce 

zakazuje: 

a). ukladať a skladovať akýkoľvek materiál a odpad akéhokoľvek druhu na verejnom   

    priestranstve alebo miestnych komunikáciach bez povolenia na používanie verejného  

    priestranstva, 

b). odhadzovať mimo odpadkových nádob čokoľvek , (napr. papiere, žuvačky, ohorky  

     cigariet, ovocie, zeleninu, cestovné lístky, obaly všetkého druhu a pod.), 

c). umývať a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve,  

d). znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, močením, fekáliami, zvratkami a pod., 

e). vyklepávať  a prášiť odevy, koberce a iné textílie z okien alebo balkónov, ak smerujú na  

     verejné priestranstvo alebo vyhadzovať rôzne predmety, 

f). odstavovať vraky vozidiel na verejných priestranstvách, 

g). spaľovať akýkoľvek odpad na voľnom priestranstve, 

h). vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje a iné  

     podobné látky, 

i).  vyhadzovať akékoľvek predmety do koryta vodného toku alebo ich ukladať na miesta,  

     z ktorých by mohli byť do nich splavené a tým ohroziť kvalitu alebo odtokové pomery  



     vodného toku, 

j).  osadzovať reklamy, plagáty a oznámenia na iných miestach, ako  je vyhradené obcou, 

k).  znehodnocovať budovy, miestne komunikácie a chodníky striekaním obrazcov a znakov  

     sprayovými farbami (grafity), 

l).  prepravovať cez obec náklad, ktorý  nie je dostatočne zabezpečený pred jeho únikom do  

      okolia ( prášeniu, spadnutiu, odkvapkávaniu a pod.), 

m). jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich. 

 

2.   Osoby, ktoré spôsobili znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev sú povinné  

      bezodkladne spôsobené znečistenie alebo škodu na svoje náklady odstrániť, alebo  

      zabezpečiť ich odstránenie.  

 

Článok 3 

Správa a údržba verejnej zelene 

 

1. Obec ako správca verejnej zelene je povinná vykonávať pravidelnú údržbu zelene jej  

    ošetrovaním, kosením, výrubom, orezávaním alebo náhradnou výsadbou za povolený  

    výrub. 

 

2. Pri zabezpečovaní výrubu drevín rastúcich na území obce sa postupuje v súlade s osobitnou  

    právnou úpravou. 

 

Článok 4 

Ochrana verejnej zelene na území obce 

 

1.  V záujme ochrany verejnej zelene je zakázané: 

      a).  mechanické a chemické poškodzovanie stromov, kríkov, trhanie kvetov, svojvoľné  

            olamovanie, orezávanie alebo výrub, 

      b).  terénne úpravy a iné úpravy bez súhlasu vlastníka alebo obce, 

      c).  vypaľovanie trávy, trávnatých porastov a lístia, 

      d).  jazdenie na plochách verejnej zelene na štvorkolkách, kolobežkách, kolieskových  

            korčuliach a pod., 

      e).  parkovanie  motorových vozidiel na plochách verejnej zelene, 

      f).  poškodzovanie zariadení umiestnených  na plochách verejnej zelene. 

 

 2.  Vlastník, užívateľ alebo správca pozemku je povinný : 

      a). urdžiavať existujúcu zeleň v dobrom  zdravotnom a estetickom stave, 

      b). trávnaté plochy pravidelne kosiť, strihať kríky, udržiavať pred burinami a inváznymi  

           rastlinami, 

      c).  odstraňovať odpad po kosení, odstraňovať konáre, stromy a kríky, ktoré zasahujú do  

           priechodnosti chodníka, cesty alebo zakrývajú dopravné značenie,  

      d). zimnú údržbu verejných priestrastiev zabezpečovať zametaním a odstraňovaním  

           snehu,  

      e). odstrániť odhrnutý sneh, ktorý tvorí prekážku vstupu na nehnuteľnosť občana, nie však  

           naspäť na miestnu komunikáciu, 

      f). uposluchnúť výzvu obce v prípade snehovej alebo inej kalamity s určením podmienok  

           pre jej likvidáciu v zmysle platných predpisov. 

       

3.  Za škodu spôsobenú na verejnej zeleni zodpovedá ten, kto ju spôsobil. Fyzické a právnické  

     osoby zodpovedné za porušenie ustanovení tohoto VZN sú povinné spôsobenú škodu  



     bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

 

1.  Návrh  tohto VZN  bol vyvesený na úradnej tabuli obce Kračúnovce dňa: 20. 07. 2022. 

2.  Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Kračúnovce dňa   13. 09. 2022,  

     číslo uznesenia 424/28/2022. 

2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 19. 09. 2022. 

3. Toto VZN nadobúda účinnost 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

        Michal  Boleš 

        starosta obce   


