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Všeobecné záväzné 
nariadenie 

číslo: 1/2021 
Spis č. OÚ-350-001/2021 

OBEC 
LENARTOV 

Výtlačok číslo: 1 
Počet príloh:    - 

AG 1/ A-10 
 

 
Obec Lenartov 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 y d á v a toto 
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
(ďalej len „VZN“) 

o udržiavaní čistoty v obci 
 
 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 

 ods. 3 a 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení 

 

  Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:        02.09.2021 
  Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  

      02.09.2021 
  Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  

      17.09.2021 

  
   Pripomienky zasielať 
   - písomne na adresu: Obecný úrad Lenartov 37, 
      086 06  Malcov 
   - elektronicky na adresu: 
      obeclenartov@lenartov.sk 
      starostka@lenartov.sk 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 
    uskutočnené dňa: 

     20.09.2021 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: Uznesením č. 161/2021 
 

   Na rokovaní OZ obce dňa:      23.09.2021 

   Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce 
   dňa:  

 

     24.09.2021 

   VZN nadobúda účinnosť dňom:      08.10.2021 

 

         

        Ing. Jana Bľandová, MBA 
                    starostka obce 
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Článok 1 

Rozsah pôsobnosti 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na reguláciu činností a stanovenie povinností 
na verejných priestranstvách1. Verejné priestranstvo definuje osobitný predpis2. 
 

Článok 2 

Udržiavanie čistoty 
 
(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) požívať alkoholické nápoje na verejnom priestranstve a znečisťovať okolie ich 

prázdnymi obalmi 
g) realizovať grafity mimo obcou schválených miest, 
h) 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, 

i) grilovať mimo na to určených miest, 
j) umývať motorové vozidlá, 
k) vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje 

a iné podobné látky, 
l) spaľovať odpad, 
m) vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber. 

 
(3) Čistenie verejných priestranstiev zabezpečujú aktivační pracovníci a určení zamestnanci 
obce. 
(4) Zimná údržba verejných priestranstiev je zabezpečovaná podľa príslušného  plánu.  
 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom                 
dňa 23.09.2021 uznesením č. 161/2021. 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia. 

 
                                   Ing. Jana Bľandová, MBA 

                                 starostka obce 

 

 
1 Poznámka – hoci to zákon o obecnom zriadení výslovne neuvádza, obec môže regulovať činnosti len na 

verejných priestranstvách. Priestranstvá verejnosti neprístupné (napr. ohradené pozemky v súkromnom 
vlastníctve) by sa takýmto spôsobom regulovať nemali. 

2 § 2b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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Dôvodová správa k VZN o udržiavaní čistoty v obci Lenartov 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) v 
ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) hovorí o tom, že obec pri výkone samosprávy o. i. zabezpečuje 
udržiavanie čistoty v obci. Na konkrétnu právnu reguláciu tejto kompetencie dáva obciam § 4 
ods. 5 písm. a) bod 2 oprávnenie vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovia 
pravidlá na udržiavanie čistoty v obci.  
 
Porušenie povinností fyzickými osobami, uvedených vo všeobecne záväznom nariadení, môže 
byť priestupkom podľa §46 alebo § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktoré 
prejednávajú okresné úrady a za ktoré je možné uložiť pokutu do 33 eur. Do úvahy tiež 
prichádza priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d), kedy možno uložiť 
pokutu do 100 eur tomu, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo 
znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými 
oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva. 
 
Porušenie všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou – podnikateľom alebo 
právnickou osobou je tzv. správnym deliktom podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona o obecnom 
zriadení, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 6638 eur. Pokutu v rovnakej výške môže obec 
uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ak neudržuje čistotu a 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 [§ 27b 
ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení]. 
 
Sankcie vyplývajú priamo z právnych predpisov, preto sa nemôžu uvádzať v texte nariadenia 
(platí všeobecný princíp, že do textu všeobecne záväzného nariadenia nemožno preberať 
alebo kopírovať ustanovenia zákona). 

 
 

 

 
 
 
                                                                                         ........................................................ 
                                                                                                        Ing. Jana Bľandová, MBA 

                                                                                         starostka obce 
 


