
      Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015  o verejnom poriadku a čistote 
                                              na území obce Lechnica

Obecné  zastupiteľstvo v Lechnici v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení.

                                                                     ČLÁNOK I. 
                                                     ÚVODNÉ USTANOVENIA 
                                                                            § 1 
                                                                   Účel nariadenia 

1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie čistoty a verejného poriadku na území obce 
a vytvoriť podmienky pre zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov obce. 
2. Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby 
podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, pre vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, verejných 
priestranstiev a zariadení verejného priestranstva na území obce. 

                                                                           § 2 
                                                               Základné pojmy 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) verejným priestranstvom – všetky verejnosti prístupné miesta slúžiace na verejné účely, ktoré môže 
verejnosť obvyklým spôsobom užívať, a to najmä miestne komunikácie (cesta, parkovisko), ulice, zastávka 
verejnej dopravy, korytá a nábrežia vodných tokov a nádrží, mosty, lávky, schody, parky, detské ihriská, 
trhoviská, cintoríny a podobne, pokiaľ nie sú zverené do správy iným právnickým alebo fyzickým osobám. 
b) zariadením verejného priestranstva – predmety, ktoré sú trvalo alebo dočasne umiestnené na verejnom 
priestranstve napr. lavičky, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia, 
ochranný prístrešok na zastávke verejnej dopravy, cestovné poriadky, dopravné značky, orientačné tabule, 
reklamné zariadenia, sochy, pamätníky, hroby a pod. 
c) zvláštnym užívaním verejného priestranstva – výkopové práce a úpravy, ktorými sa narúša teleso 
miestnej komunikácie alebo jej súčasti, verejné priestranstvo a zeleň. 
d) osobitným užívaním verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku 
a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie 
informačno-reklamného zariadenia a pod. 
e) čistenie a udržiavanie verejného priestranstva – najmä jeho zametanie, umývanie, odstraňovanie blata, 
nánosov, naplavenín, odpadkov a iných nečistôt, buriny a tiež kosenie a zimná údržba. 
f) verejným poriadkom - súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych normách, ako aj 
všeobecne uznávané pravidlá správania sa, ktorých dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou pokojného 
občianskeho spolunažívania a vytvárania usporiadaného života obyvateľov obce. 
g) nehnuteľnosťami – pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom
h) miestnymi komunikáciami (ďalej aj „komunikácie“) – všeobecne prístupné a užívané ulice, 
parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete 
miestnych komunikácií. 

                                                                             



                                                                ČLÁNOK II.
             DODRŽIAVANIE ČISTOTY A PORIADKU NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE
                                                                       § 3
                                    Udržiavanie čistoty na verejnom priestranstve 

1. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve. 
2. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a účelu, 
v súlade s verejným poriadkom a právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať 
akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, 
nehnuteľností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia, t.j. pôdy, vodných 
tokov, podzemných vôd, ovzdušia a podobne. 
3. Verejné priestranstvo je možné užívať aj iným spôsobom, a to ako zvláštne užívanie alebo osobitné 
užívanie, avšak len na základe súhlasu resp. povolenia obce (§ 5 nariadenia). 
4. V záujme zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti občanov, vytvárania zdravého životného prostredia, 
zdravého spôsobu života obyvateľov obce a estetického vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách 
zakazuje: 
a) vykonávať telesnú potrebu, 
b) odhadzovať odpady (smeti, papier, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia a zeleniny, ohorky z 
cigariet, cestovné lístky a pod.) mimo nádob, resp. miest na to určených obcou, 
c) znečisťovať okolie vyberaním odpadkov zo smetných nádob, prehrabávaním sa v nich a ponechaním 
smetných nádob nezatvorených (pokiaľ je ich zatvorenie technicky možné), 
d) znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením, resp. státím vozidla pred 
zbernými nádobami alebo na prístupovej komunikácií k stanovišťu zberných nádob, 
e) ukladať vybavenie z domácností (chladničky, starý nábytok, elektrospotrebiče a pod.), stavebný odpad 
(murivo a sutinu z búracích prác, odpady po stavebných úpravách v objektoch, staré okná, dvere, tehly a 
pod.) do kontajnerov na komunálny odpad, resp. ku stanovištiam kontajnerov, 
f) vypúšťať, resp. vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové vody, fekálie, chemikálie, oleje, 
pohonné látky a inak znečistené tekutiny, 
g) odvádzať zo súkromných nehnuteľností povrchové vody (zrážková voda, topiaci sa sneh a ľad) a 
podzemné vody (prameň, studňa) na verejné priestranstvá, 
h) akokoľvek znehodnocovať, znečisťovať a ničiť zariadenia verejného priestranstva; premiestňovať, 
pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať zariadenia verejného priestranstva, 
i) umiestňovať plagáty, oznamy, reklamy, reklamné zariadenia a pútače na iných miestach ako na to 
určených, 
j) bez povolenia obce skladovať na nich stavebné materiály, palivo, škvaru, stavebný odpad a iné materiály, 
alebo skladovať horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky, 
k) vypaľovať trávnatý porast, spaľovať trávu, konáre stromov, kríkov, lístie a iné zvyšky rastlín, spaľovať 
akýkoľvek iný biologický odpad a zakladať oheň v zberných nádobách na odpad, 
l) ponechávať na nich exkrementy psov, za odstránenie ktorých nesie zodpovednosť osoba vodiaca psa, 
m) z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny, pľuvať alebo iným 
podobným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo a inak obťažovať spoluobčanov nad mieru primeranú
pomerom, 
n) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel, 
o) znehodnocovať, znečisťovať alebo ináč poškodzovať komunikácie a ich súčasti a príslušenstvo (napr. 
dopravné značenia a iné zariadenia komunikácií), obecnú zeleň, ako aj zariadenie verejného priestranstva, 
p) znečisťovať budovy, komunikácie a zariadenie verejného priestranstva sprejmi alebo inými nedovolenými
maľbami. 

§ 4 
          Udržiavanie čistoty verejného priestranstva v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel

Užívateľom miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev sa zakazuje: 

a) jazdiť po nich vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru, alebo ak svojím nákladom alebo 
technickým stavom (napr. vytekajúci olej) znečisťujú komunikáciu, 
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b) prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu alebo inému 
znečisťovaniu komunikácie, 
c) jazdiť motorovým vozidlom po obecnej zeleni alebo zastaviť na nej, 
d) vykonávať údržbu motorových vozidiel na verejných priestranstvách, (napr. výmena olejov, chladiacej 
zmesi a pod.) 
e) umývať na nich vozidlá s výnimkou nutného čistenia čelného skla, reflektora, koncového a smerového 
svetla a evidenčného čísla vozidla, rozoberať na nich vozidlá a vykonávať ich údržbu resp. opravy, ktorými 
hrozí znečistenie verejného priestranstva alebo komunikácie, 
f) odstavovať na verejných priestranstvách nepojazdné, havarované motorové vozidlá a vraky motorových 
vozidiel, resp. motorové vozidlá bez evidenčného čísla. 

§ 5 
Podmienky pre zvláštne a osobitné užívanie verejného priestranstva 

1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, než na aký je verejné priestranstvo určené, je možné len na 
základe povolenia obce. 
2. Vykonávanie stavebných prác: 
a) musí byť vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi; v prípade, že sa na vykonávanie 
stavebných prác podľa osobitných právnych predpisov vyžaduje povolenie, je možné ich realizovať len na 
základe takého povolenia, resp. rozhodnutia, 
b) sa musí vykonávať tak, aby bolo možné sutinu, tehlu, škridlu a iný stavebný materiál alebo stavebný 
odpad spúšťať iba pomocou krytých žľabov umiestnených nad úrovňou terénu, aby nedošlo k nežiaducemu 
prášeniu na verejné priestranstvo alebo k úrazu osoby nachádzajúcej sa na verejnom priestranstve. 
3. Vykonávanie zvláštnych stavebných prác - rozkopávok: 
a) musí byť realizované v súlade s platnými právnymi predpismi po vydaní povolenia na zvláštne užívanie 
verejného priestranstva, vydaného stavebného povolenia a za dodržania v nich stanovených záväzných 
podmienok, 
b) v mimoriadnych neodkladných a naliehavých prípadoch (napr. vznik havárie alebo nebezpečenstva 
všeobecného ohrozenia) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojimi stavebnými prácami zasahuje 
do verejného priestranstva, povinná ohlásiť svoj zásah Obecnému úradu v Lechnici bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 12 hodín od vykonania zásahu. Povolenie na vykonávanie zvláštnych stavebných prác sa vydá 
dodatočne. Pri realizácii takýchto stavebných prác musia byť dodržané všetky legislatívne podmienky 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov, ako aj ochrany majetku tretích osôb. 
c) je možné za predpokladu, že plocha rozkopávky bude uvedená do pôvodného stavu na náklady žiadateľa 
podľa podmienok stanovených v povolení na zvláštne užívanie. 

§ 6 
Zodpovednosť za čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií 

1. Čistenie verejných priestranstiev a miestnych komunikácií s výnimkou verejných priestranstiev, ktorých 
čistenie zabezpečujú subjekty osobitne uvedené v ods. 2 až 7, zabezpečujú poverení pracovníci , resp. 
právnické osoby, ktoré toto verejné priestranstvo užívajú. 
2. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva, je povinný 
toto znečistenie alebo poškodenie na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať inú nápravu. V 
prípade, že tak nevykoná, znečistenie odstráni obec na náklady toho, kto znečistenie (poškodenie) spôsobil. 
3. Zvolávateľ zhromaždenia alebo usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný zabezpečiť 
vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene na vlastné náklady do 24 hodín od ukončenia 
zhromaždenia alebo podujatia. 
4. Subjekty vykonávajúce stavebné úpravy nehnuteľností (napr. zatepľovanie a pod.) sú povinné dodržiavať 
čistotu a poriadok okolia v súlade s osobitným právnym predpisom s podmienkami stanovenými v 
rozhodnutí príslušného stavebného úradu a v súlade s týmto nariadením.
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5. Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia dočasných zariadení na prevádzkovanie (pojazdných predajní,
 bufetov, pohostinských zariadení, reštaurácií, obchodných prevádzok pre predaj potravinárskeho tovaru, 
cukroviniek, ovocia, zeleniny a predajných stánkov s občerstvením, letných terás) a ostatných dočasných 
zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok v okolí svojej prevádzky do vzdialenosti 5 metrov, ak nie 
je určené inak. Aj na tieto subjekty sa vzťahuje povinnosť zabezpečenia pravidelného a riadneho 
vyprázdňovania nádob na drobný odpad. 
6. Zametané nečistoty sa ukladajú do nádob určených na komunálny odpad. 
7. Zakazuje sa zametanie na verejnú zeleň, do uličných vpustí, vodných tokov, verejných studní, na zelené 
pásy, pod schody, lavičky, kvetináče, do blízkosti umeleckých diel a pod.

§ 7 
Zodpovednosť za zimnú údržbu verejného priestranstvá a miestnych komunikácii 

1. Zimná údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií  sa zabezpečuje podľa potreby 
odstraňovaním snehu, ľadu, námrazy alebo znečistenia (napr. zvyšky posypového materiálu a pod.), pokiaľ 
vytvárajú, alebo by mohli vytvoriť závady v zjazdnosti a schodnosti, a to pluhovaním, zhŕňaním, prípadným 
odvozom snehu a posypom vhodným posypovým materiálom. 
2. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií  zabezpečuje obec. 
3. Zimná údržba sa vykonáva podľa dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií.
4. Pri odstraňovaní a hromadení snehu je potrebné dbať na to, aby neboli zatarasené vjazdy, vstupy do budov,
prístupy k zastávkam verejnej dopravy, kanalizačné vpuste a pod. V prípade odvozu snehu sa tento odváža na
miesto určené obcou. 
5. Pri tvorení poľadovice je nutné použiť posypový inertný materiál (piesok, kamenná drť a pod.). Posyp 
chloridmi (chemický posyp) sa môže aplikovať len na živičné povrchy a len tam, kde je to nevyhnutne 
potrebné. 
6. Čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe (posypový materiál) sú poverené osoby povinné 
vykonávať výlučne mokrou technológiou (kropením, polievaním) z dôvodu zabránenia znečisťovania 
životného prostredia prachom. 

ČLÁNOK III. 
DODRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU 

§ 8 
Nočný pokoj 

1. Čas nočného pokoja je na celom území obce stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa v 
priebehu celého roka.
2. Nočný pokoj je zakázané rušiť
a) hlukom, hlučným správaním, spievaním, vykrikovaním,
b) neprimeraným používaním audiovizuálnej a počítačovej techniky, elektrotechnických výrobkov a 
pomôcok, hudobných nástrojov a iných zariadení, ktoré slúžia najmä na vytváranie a výrobu zvuku a 
zvukových efektov,
c) neopodstatneným alebo neprimeraným používaním klaksónov motorových vozidiel,
d) používaním zariadení, ktoré spôsobujú svetelné efekty a vibrácie,
e) používaním pyrotechnických výrobkov
3. Zákaz rušenia nočného pokoja sa netýka: 
a) vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré nemožno vykonať v inom čase 
(najmä: úpravy komunikácií, čistenie, umývanie, zimná údržba komunikácií, odstraňovanie havárií 
inžinierskych sietí, živelných udalostí a pod.) 
b) uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kultúrnych, športových, hudobných a pod.) organizovaných obcou 
alebo s vopred udeleným súhlasom obce za dodržania určených podmienok pre zabezpečenie verejného 
poriadku.
c) používania pyrotechnických výrobkov občanmi dňa 31. 12. od 21.00 hod do 01. 01. do 2.00 hod.
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ČLÁNOK IV.
 KONTROLA A SANKCIE 

§ 9 
Kontrola 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 
a) starosta obce
b) zamestnanci Obecného úradu v Lechnici, 
c) poslanci Obecného zastupiteľstva v Lechnici,
d) hlavný kontrolór obce.

§ 10 
Sankcie 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového, alebo priestupkového konania. 
3. Pokutu fyzickým osobám až do výšky 33,- eur môže v rámci blokového konania ukladať starosta obce a 
poverení zamestnanci Obecného úradu v Lechnici. 
4. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta 
obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6 638,-eur.

ČLÁNOK V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 11 
Platnosť a účinnosť 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lechnica 
dňa 25. 6. 2015.      . 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15- tym  dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 V Lechnici dňa 25. 6. 2015 

                                                                                            Jozef Musala
                                                                                             starosta obce 
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• Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
obce: 

dňa : 27. 5. 2015                                   pečiatka                                    podpis: ................................. 

zvesený: 15. 6. 2015                             pečiatka                                    podpis   …............................

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným  zastupiteľstvom vyvesené 
(publikované) na úradnej tabuli obce : 

dňa : 25. 6. 2015                      pečiatka                                     podpis: .................................

 • Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce : 

dňa :                              pečiatka                                     podpis: ................................ 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť: 

dňa :                              pečiatka                                      podpis: ........................... 


