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o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci  
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VZN na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo: 
 

 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                                        ............... 
 



Obecné zastupiteľstvo v Trstenom pri Hornáde podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení (ďalej len nariadenie). 
 

§ 1 
Predmet úpravy. 

 
Toto nariadenie upravujú pravidla udržiavania poriadku a čistoty na verejných 
priestranstvách v oblasti: 
a) udržiavania všeobecnej čistoty a poriadku v obci Trstené pri Hornáde (ďalej len „ 

obec“), 
b) stavu verejnej zelene v obci. 

 
§ 2 

Základné pojmy. 
 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a) Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, priestory a plochy, 

ktoré slúžia na verejné účely, sú verejne prístupne a možno ich obvyklým 
spôsobom používať, 

b) Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti, 
ktoré sú obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidiel správania sa, ktoré 
nie sú právne vyjadrené, ale podľa všeobecného názoru a presvedčenia sú 
nevyhnutnou podmienkou pokojného a usporiadaného spoločenského 
spolunažívania a je vo verejnom záujme ich dodržiavať, 

c) Verejnou zeleňou sa rozumie udržiavaná zazelenená plocha vysadená 
zeleňou, ktorá je voľne bez obmedzenia prístupná verejnosti.  

 
 

§ 3 

Povinnosti pri udržiavaní čistoty. 
 

(1) Každý je oprávnený užívať verejné priestranstva v obci obvyklým spôsobom, v súlade 
s právnymi predpismi a na účely, na ktoré je určené. 

(2) Každý je povinný udržiavať na území obce čistotu a verejný poriadok, dodržiavať 
zásady čistoty a hygieny, zdržať sa akýchkoľvek činnosti, ktorými by mohlo dôjsť 
k znečisteniu verejných priestranstiev. 

(3) Každý zodpovedá za prípadne znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva, 
ku ktorému došlo jeho konaním alebo v súvislosti s jeho činnosťou. 

(4) Ten, kto znečistí verejné priestranstvo alebo zariadenie nachádzajúce sa na verejnom  
priestranstve, je povinný znečistenie odstrániť alebo zabezpečiť jeho odstránenie na 
svoje náklady.  

(5) Ten, kto poškodí zariadenie nachádzajúce sa na verejnom priestranstve je povinný 
vykonať bezodkladne jeho opravu alebo zabezpečiť vykonanie opravy na jeho 
náklady.  

 



§ 4 
Práva a povinnosti užívateľov verejného priestranstva . 

(1) Každý, kto používa verejné priestranstva je povinný: 
a) používať verejné priestranstvo len v povolenom rozsahu a nevyhnutnom čase, 
b) zabezpečiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva a 
c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva, zariadení 

nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve ako aj verejnej zelene. 
(2) Majiteľ alebo prevádzkovateľ motorového vozidla je povinný zabezpečiť v prípade 

potreby očistenie vozidla tak, aby pri vjazde na verejné priestranstvo nedošlo 
k jeho znečisteniu. 

(3) Vlastník alebo užívateľ nezastavaných pozemkov v obci je povinný zabezpečiť ich 
pravidelné kosenie alebo ošetrenie v súlade s účelom ich využívania. 

(4) Konáre stromov, kríkov a iných rastlín, vyčnievajúcich do verejného priestranstva 
je povinný vlastník alebo užívateľ odstrániť z verejného priestranstva v takom 
rozsahu , aby neobmedzovali jeho obvykle užívanie a nezakrývali  tabule 
dopravného značenia. 

 

§ 5 
Ochrana a údržba verejnej zelene. 

(1) Tvorba zelene v obci musí byť v súlade s platným územným plánom obce. 
(2) Novobudované nadzemné vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste. Pokiaľ 

jestvujúce nadzemné vedenie prekáža stromu, môžu sa koruny stromov upraviť 
len spôsobom, ktorý nenaruší vývin stromu. 

(3) Akýkoľvek zásah do drevín rastúcich na verejných priestranstvách je možné 
uskutočniť len na základe kladného vyjadrenia obce. 

(4) K umiestňovaniu a druhovému zloženiu drevín pred ich výsadbou na verejných 
priestranstvách v obci je možné pristúpiť až na základe súhlasu príslušného 
orgánu ochrany prírody a krajiny. 

 

§ 6 
Sankcie. 

(1) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom, ktorý bude riešení 
v súlade s platnou právnou úpravou zákona o priestupkoch. 

(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou 
osobou je správnym deliktom, ktorý bude riešení v súlade s platnou právnou 
úpravou zákona o obecnom zriadení. 

 

§ 7 
Záverečné ustanovenia. 

(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Trstené pri Hornáde 
dňa ............. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej 
tabuli obce Trstené pri Hornáde. 

                                                                       
                         Starosta obce 

                                         Trstené pri Hornáde 



Obec Trstené pri Hornáde. 
 
 

 
O Z N Á M E N I E 

 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č.6/2019. 

 
 
 
 
 
          Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia obce číslo 6/2019 (ďalej len VZN )  
 
- v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 
                                                        PSČ 044 11 
alebo 
 
- ústne do zápisnice na obecnom úrade v Trstenom pri Hornáde v úradných hodinách  
 
 
 
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, 
kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať. 
 
 
 
 
Dátum zverejnenia návrhu VZN : 21. 11. 2019. 
 
 
 
 
 

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN :  od 21. 11. 2019  do 05. 12. 2019.  
 
 
 
 

 
                                                                                                 ------------------ 
                                                                                                 Starosta  obce 

         Trstené pri Hornáde 
 

 


