
Na základe § 4 ods. 5 písm. a) bod 2 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Obec Švábovce vydáva 
      

Všeobecne záväzné nariadenie obce Švábovce
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Švábovce

č. 1/2018

Čl. 1
UDRŽIAVANIE ČISTOTY

1.  Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev je povinnosťou všetkých   subjektov  a  to tak
fyzických ako aj právnických osôb žijúcich a pôsobiacich na území obce, návštevníkov a všetkých
občanov zdržiavajúcich sa v územnom obvode obce Švábovce.
       2.  Všetky subjekty sú povinné najmä zachovávať čistotu verejných priestranstiev a celej  obce,
dbať o to,  aby obec nebola znečisťovaná,  aby neboli  poškodzované veci patriace obci, pôsobiť na
všetkých spoluobčanov a návštevníkov obce v záujme udržiavania čistoty a poriadku a byť  v tomto
smere   nápomocní  obecnému  úradu  pri realizácií  úkonov  týkajúcich  sa  čistoty a poriadku obce. 
      3.  Vlastníci objektov slúžiacich na poskytovanie služieb obchodu, vlastníci nehnuteľností ako aj
majitelia  stánkov  sú  povinní  vykonávať  opatrenia  smerujúce  k dokonalej  údržbe   a  čistote 
vlastných  objektov  tak,  aby   nenarušovali   vzhľad    a   čistotu obce,  dbať  na  čistotu  objektov  
a príslušného priestranstva najbližšieho okolia.
      4.  Za verejné priestranstvo sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré podľa svojho
charakteru a určenia  slúžia  verejnému  užívaniu.  Sú to najmä miestne komunikácie, ulice,
chodníky, priekopy, dvory, parky, priestranstvo v strede obce a pod.

Čl. 2
1. V záujme ochrany zdravia všetkých občanov a zlepšovania životného prostredia sa pod

hrozbou sankcie  z a k a z u j e   najmä:
a)  odhadzovať  smeti,  popol,  papiere,  obaly  rôzneho  druhu,  zbytky  jedla,  ohorky  z   cigariet,
záhradný odpad, domový odpad, stavebný odpad a iné nepotrebné veci na verejné priestranstvá a na 
iné miesta, než na to určené,
b)  znečisťovať verejné  priestranstvá   pľuvaním,  splaškovými   vodami,    olejmi,   chemikáliami   
a inými znečisťovacími tekutinami, vrátane tekutých fekálií, maštaľného hnoja a humusu,
c)  vysypávať a rozsypávať odpad mimo miest na to určených,
d)  čistenie  a  vykonávanie  opráv  motorových  vozidiel,  (pokiaľ  nejde  o  bežné  očistenie  skiel,   
reflektorov, ŠPZ resp. koncových svetiel), vypúšťanie motorových olejov do pôdy  na akomkoľvek 
mieste,
e)  akokoľvek   znehodnocovať,   poškodzovať   a   ničiť   zeleň,    verejné   objekty  a  pamätníky,  
informačné zariadenia a pod.,
f)  vypaľovanie  trávy,    nekontrolované  spaľovanie   lístia   a   ďalšieho   záhradného  odpadu na
verejných priestranstvách,
g)  nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehávať alebo znečisťovať komunikácie,   
chodníky a verejné priestranstvá,
h)  znečisťovať vodné toky, nádrže a priľahlé pozemky pevnými a tekutými látkami,
i)   vylievať znečistené úžitkové vody do uličnej kanalizácie,
j)   vyberať, triediť a rozhadzovať odpad z kontajnerov a smetných košov, 
k)  vykonávať   činnosti,  pri ktorých  v obťažujúcej  miere  vzniká  a šíri  sa zápach alebo škodlivé  
plyny. 
      2.   Fyzické  a  právnické   osoby   zodpovedajú   za  zavinené   znečistenie  alebo   poškodenie 
verejných    priestranstiev.  Osoba,  ktorá   škodu  alebo  znečistenie  spôsobila,  je  povinná  škodu 
odstrániť na vlastné náklady a to bezodkladne po jej vzniku.
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      3.  Neoprávnený   zásah,  zničenie   alebo  poškodenie  ciest,  vôd  a  miestnych     komunikácií sa 
spravuje režimom osobitných právnych predpisov.

Čl. 3
      1.  Vlastníkom a prevádzkovateľom motorových vozidiel sa  z a k a z u j e  najmä:
a)  jazdiť vozidlami, ktorými môžu znečistiť vozovku štátnej cesty alebo miestnej komunikácie,
b)  roznášať blato a iné nečistoty na komunikácie a verejné priestranstvá kolesami motorových 
vozidiel, 
c)  dopravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený proti znečisteniu okolia,
d)  jazdiť vozidlami s nadmernou hlučnosťou a nadmerným znečisťovaním ovzdušia,
e)  zabezpečiť   taký   technický   stav   vozidla,   aby   nedochádzalo  k  znečisťovaniu   verejných
priestranstiev, ciest a miestnych komunikácií,
f)  znemožňovať čistenie, výkon zimnej údržby verejných priestranstiev, komunikácií a chodníkov 
a odvoz odpadov  najmä   zastavením  alebo  státím  motorového  vozidla na miestnej komunikácii 
alebo  chodníku, alebo na inom  mieste, ležiacom mimo cestnej komunikácie,    
g)  trvalé  parkovanie všetkých  motorových  vozidiel   na  miestnych  komunikáciách, 
h)  státie na chodníkoch a verejnej zeleni, 
i)   prejazd po verejnej zeleni.       

Čl. 4
      1.  Skladovanie druhotných surovín určených k zberu a odvozu sú zainteresované subjekty
povinné vykonať tak, aby neznečisťovali verejné priestranstvá.
      2.  Skladovanie týchto surovín či iných nepotrebných vecí a odpadov nie je povolené na ceste,
miestnej komunikácii, chodníkoch alebo inej časti užívaného priestranstva.

Čl. 5
OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

    1. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto nariadenia rozumie stav užívania
na  základe   osobitného  povolenia  napr.  k  skládke materiálu, umiestnenie stánku, propagačných
tabúľ, staveništnej prevádzky a iné užívanie.
    2.  Subjekt užívajúci verejné priestranstvo  na základe osobitného povolenia je povinný:
a)  užívať  priestranstvo len   v  povolenom  rozsahu  a to tak, aby neznečisťoval životné prostredie
a v prípade jeho znečistenia či poškodenia ihneď vykonať nápravu a odstránenie znečistenia,
b)  zabezpečiť prístup  k  vodovodným   uzáverom,   požiarnym   hydrantom,   hasičom    požiarov
a záchrannej službe, resp. ku kanalizačným zvodom,
c)  vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva, 
d)  dodržiavať   podmienky    stanovené   v   povolení   a   po    skončení  užívania  uviesť   verejné 
priestranstvo do pôvodného stavu,
e)  pri skladovaní dodržiavať protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
    3.  Vodiči motorových vozidiel a účastníci cestnej premávky sú povinní dodržiavať dopravné 
značenie v obci.    

Čl.  6
PODMIENKY PRE NIEKTORÉ FORMY OSOBITNÉHO UŽÍVANIA VEREJNÉHO

PRIESTRANSTVA
1. Dvory,   záhrady,   ich ploty  a iné  nehnuteľnosti  hraničiace  s verejným  priestranstvom

musia  byť  upravené  a udržiavané  tak,  aby  nečistota  (blato, smeti, prach) nebola na verejné 
priestranstvo  zanášaná   (vetrom, vozidlom)  a  aby  zeleň   (konáre  stromov,  kríkov,   burina)  
neprekážala  chodcom  pri  používaní  verejného  priestranstva,  aby  nerušila  cestnú premávku, 
nezakrývala dopravné značky.
     1.  Umiestňovať plagáty, vývesky reklamy a pútače resp. iné oznámenia je  povolené  len  na
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miestach  určených VZN obce Švábovce. Mimo  týchto  určených  miest  umiestňovať  podobné  
materiály  je zakázané a ich odstránenie bude vykonané na  náklad subjektu, ktorý zákaz porušil.
     2.  Užívatelia prevádzkových miestností  sú povinní zabezpečiť riadne označenie prevádzky,
udržiavať  jej  čistotu  a vonkajší  vzhľad  spolu  s kultúrnou  a  estetickou úpravou výkladných
skríň  i  celého  zariadenia.  Zodpovedajú   za    dodržiavanie   čistoty   a hygieny   vo    svojich
prevádzkach.

Čl. 7
ZODPOVEDNOSŤ ZA ČISTENIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

    1.  Za čistotu   a  poriadok  na  verejných  priestranstvách  a   nehnuteľnostiach zodpovedá ich  
vlastník, nájomca, užívateľ  alebo správca bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu došlo 
a tento je povinný bezodkladne znečistenie alebo neporiadok odstrániť. 
    2.  Právnická osoba a fyzická osoba zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí alebo  inému 
umožní    spôsobiť  znečistenie  alebo   iný   neporiadok  na  verejných  priestranstvách alebo  na 
nehnuteľnostiach, a narušujúci vzhľad alebo prostredie obce. 
    3   Za   čistotu  a  poriadok  na  verejnom  priestranstve v čase konaní verejného zhromaždenia, 
kultúrnych alebo športových akcií  zodpovedá zvolávateľ zhromaždenia. 
    4.   Ak  povinnosť podľa  ods. 1  nesplní  vlastník, užívateľ, alebo správca, vykoná tak obec na
náklady osoby za čistenie zodpovednej.

Čl. 8
KONTROLNÁ ČINNOSŤ

     1.   Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 
a)  poverení zamestnanci obce,
b)  komisia verejného poriadku. 

Čl. 9
SANKCIE

    1.   Konanie právnických a  fyzických osôb,   ktoré  je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN sa 
kvalifikuje ako priestupok v zmysle osobitného právneho predpisu. 
    2.   Za porušenie  ustanovení tohto  VZN môže  Obec Švábovce uložiť sankcie v  zmysle zákona 
o priestupkoch. Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom konaní možno uložiť 
pokutu do 33 eur a v rozkaznom konaní do 250 eur. 

Čl. 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na  Všeobecne  záväznom  nariadení  č. 1/2018  o dodržiavaní  čistoty  a poriadku  na  území obce    
Švábovce  sa  uznieslo  obecné  zastupiteľstvo obce   Švábovce  dňa  14. 12. 2018.   Nadobudnutím  
účinnosti tohto VZN sa  ruší  platnosť VZN č. 5/2004 zo dňa  21.11.2003 vrátane jeho Dodatku č. 2. 

                                                                                                               Ing. Ján Mlynár
                                                                                                                 starosta obce   

 Návrh VZN č. 1/2018 obce Švábovce  o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Švábovce bolo na
úradnej tabuli obce:

             Vyvesené dňa:   28.11.2018                                                                   Zvesené dňa:    14.12.2018
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 VZN č. 1/2018 obce Švábovce o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Švábovce bolo na 
úradnej tabuli obce:

             Vyvesené dňa:   15.12.2018                                                                   Zvesené dňa:    31.12.2018
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