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Obec Vyšná Sitnica 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 vydáva toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšná Sitnica č. 3/2020 

o udržiavaní čistoty v obci a ochrana verejnej zelene 

 

Článok 1 

Úvodne ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na reguláciu činností a stanovenie povinností na 

verejných priestranstvách . Verejné priestranstvo definuje osobitný predpis. Zeleňou podľa tohto 

všeobecne záväzného nariadenia sú stromy, kríky, byliny a trávy rastúce v prirodzenom alebo 

architektonicky upravenom prostredí vrátane súvisiacich neživých prvkov, ako sú napr. kamene, 

modelované svahy, cesty, chodníky, oporné konštrukcie. Verejnou zeleňou sú plochy zelene na 

verejne prístupných miestach, spravidla vo vlastníctve obce. 

 

Článok 2 

Udržiavanie čistoty a ochrana zelene 

 

(1) Každý je povinný počínať si tak, aby svojím konaním nespôsobil znečistenie alebo poškodenie 

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

príslušnými právnymi predpismi. 

 

(2) 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) odhadzovanie odpadkov a žuvačiek, 

d) kŕmenie voľne sa pohybujúcich zvierat, 

e) znečisťovanie pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami, 

f) realizovať grafiti mimo obcou schválených miest, 

g) vyklepávať a prášiť odevy, koberce a iné textílie mimo na to určených miest; uvedené platí a 

aj o týchto činnostiach z okien alebo balkónov, ak smerujú na verejné priestranstvo, 

h) grilovať mimo na to určených miest, 

i) umývať motorové vozidlá, 

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

podobné látky, 

k) spaľovať odpad, 

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

 

(3) Ochrana verejnej zelene  

      Je zakázané: 

      a) poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, 

      b) neoprávnene (bez súhlasu obce) zasahovať do verejnej zelene, 

      c) vypaľovať verejnú zeleň, 

      d) spaľovať zvyšky lístia a iného rastlinného materiálu, 

      e) umiestňovať reklamu na verejnej zeleni, 

      f) zakladať oheň na verejnej zeleni, 

      g) stanovať na verejnej zeleni, 

      h) jazdiť motorovými vozidlami a bicyklami po verejnej zeleni, 

      i) znečisťovať verejnú zeleň, 

      j) vykonávať stavebné práce na plochách verejnej zelene v rozpore so stanoviskom obce. 



(4) Čistenie verejných priestranstiev a kontrolu verejne zelene zabezpečujú zamestnanci obce. 

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

k očisteniu od posypového materiálu. 

 

Článok 3 

Správa verejnej zelene 

 

Správa verejnej zelene zahŕňa najmä: 

 

a) vedenie evidencie verejnej zelene a jej aktualizáciu, 

b) plánovanie tvorby a údržby verejnej zelene, 

c) vedenie evidencie pozemkov pre náhradnú výsadbu, 

d) kontrolu tvorby a údržby verejnej zelene, 

e) priebežnú kontrolu stavu verejnej zelene, 

f) účasť v územnom, stavebnom a inom konaní dotýkajúcom sa verejnej zelene a vydávanie 

príslušných stanovísk a vyjadrení. 

 

Článok 4 

Evidencia verejnej zelene 

 

(1) Obec vedie pasport verejnej zelene, ktorý obsahuje zoznam všetkých plôch verejnej zelene v 

obci. Tento zoznam sa vedie v textovej a grafickej časti. V textovej sa identifikuje osobitne každá 

plocha verejnej zelene s uvedením jej miesta názvom lokality a parcelného čísla, druhu verejnej 

zelene a prípadných ďalších informácií. Grafická časť obsahuje vyznačenie plôch verejnej zelene na 

podklade katastrálnej mapy. 

(2) Pasport verejnej zelene sa najmenej raz ročne aktualizuje. 

(3) Súčasťou evidencie verejnej zelene je aj evidencia plôch pre náhradnú výsadbu 

 

Článok 5 

Tvorba a údržba verejnej zelene 

 

(1) Tvorbu a údržbu verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve obce vykonáva obec; môže tým 

však poveriť iný subjekt (dodávateľa prác). Tvorbu a údržbu verejnej zelene na pozemkoch, ktoré 

nie sú vo vlastníctve obce, zabezpečujú spravidla vlastníci týchto pozemkov. 

(2) Pri tvorbe verejnej zelene je nutné riadiť sa najmä platnými územnoplánovacími dokumentmi a 

inými záväznými dokumentmi obce, prípadne aj projektovou dokumentáciou sadovníckych úprav. 

(3) Projektovanie a výsadba verejnej zelene sa riadi zásadami záhradnej a krajinnej architektúry, 

rešpektuje ochranné pásma inžinierskych sietí a požiadavky na jej racionálnu údržbu a ochranu. 

(4) Tvorba zelene na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, je možná len so súhlasom obce. 

(5) Plochy verejnej zelene musia byť udržiavané tak, aby bola zeleň vo funkčne a esteticky 

vyhovujúcom stave.  

(6) Pri údržbe verejnej zelene je nutné najmä: 

a) udržiavať čistotu na plochách verejnej zelene, 

b) zabraňovať zaburineniu a šíreniu inváznych druhov burín, 

c) vykonávať pravidelné kosenie a zber lístia, 

d) vhodným spôsobom vykonávať orez konárov a odstraňovať odumretú drevnú hmotu, 

e) odstraňovať stromy v havarijnom alebo zlom zdravotnom stave, ktoré môžu predstavovať 

nebezpečenstvo, 

f) vykonávať potrebné úpravy zelene, aby nedochádzalo k zhoršeniu rozhľadových pomerov pri 

cestách a križovatkách alebo zakrytiu dopravných značiek ani k presahu zelene do ciest. 

 

 



Článok 6 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rušia všetky doterajšie VZN 

týkajúce sa udržiavania čistoty v obci a ochrana verejnej zelene včítane zmien a doplnkov. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Vyšná Sitnica dňa 

03.12.2020 uznesením č. 7/12-2020. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021. 

 
 

 

          Viktor Kušnír 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 


