Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lovča o udržiavaní čistoty, poriadku, o
ochrane zelene a udržiavaní verejných priestranstiev na území obce
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lovča číslo 4/2008 o udržiavaní čistoty, poriadku, o ochrane zelene
a udržiavaní verejných priestranstiev na území obce
Obec Lovča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
Čl. 1 Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje všetkým subjektom práva a povinnosti pri
udržiavaní čistoty a ochrane životného prostredia na území obce Lovča. Upravuje povinnosti
vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, verejných priestranstiev a iných zariadení, ako aj
obyvateľov a návštevníkov obce Lovča s cieľom zabezpečiť vyhovujúci vzhľad, čistotu a zdravé
životné
prostredie
obce
Lovča.
Čl. 2 Základné pojmy
1. Za verejné priestranstvá pre účely tohto VZN sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému
užívaniu zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä: miestne komunikácie, chodníky, mosty, parky,
verejné schody, verejná zeleň, športové priestranstvá slúžiace verejnému užívaniu, ako aj ostatné
priestranstvá verejnosti prístupné.
2. Zeleňou sa podľa tohto VZN rozumie časť životného prostredia tvoreného súborom živých prvkov
( stromy, kríky, tráva, kvety ) a neživých prvkov ( pôda, voda, prírodné útvary – kamene, svahy ),
ktoré vznikli na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo boli vytvorené ľudskou činnosťou.
Verejnú zeleň obce Lovča členíme na :
- verejnú zeleň, užívanie ktorej nie je obmedzené časom, ani druhom návštevníkov (reprezentačná,
parková a rozptýlená zeleň),
- vyhradená zeleň, ktorá je určená len určitým druhom návštevníkov (školské pozemky, zeleň
cintorínov atď.)
- súčasťou verejnej zelene sú aj sadové prvky (lavičky, zariadenie ihriska ),
3. Poškodzovanie zelene znamená taký zásah do zelene, ktorý naruší jej biologickú a ekologickú
funkciu, alebo pôsobí jej ohrozenie, prípadne odumretie.
Čl. 3 Udržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
1. Za čistotu a poriadok verejných priestranstiev okrem zodpovednosti uvedenej v bode 2, zodpovedá
obec alebo obcou poverená právnická alebo fyzická osoba.
2. Vlastníci ( správcovia, užívatelia ) nehnuteľností, v ktorých vykonávajú podnikateľskú činnosť na
území obce, zodpovedajú za čistotu a poriadok verejných priestranstiev v bezprostrednom okolí
nehnuteľností. V prípade znečistenia, bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu došlo, sú
povinní bezodkladne verejné priestranstvo očistiť a uviesť do pôvodného stavu.
3. Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, záhradkárskych osád, domov, areálov, ostatných plôch
susediacich s nehnuteľnosťou, okrem verejných priestranstiev na území obce uvedených v bode 1,2
zodpovedajú právnické a fyzické osoby, spravujúce tieto územia.
4. Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve po ukončení hromadnej akcie ( verejné zhromaždenia
občanov, mítingy, reklamné akcie, kultúrne akcie a pod. ) zodpovedá organizátor hromadnej akcie.
5. Súkromné nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty hraničiace s verejným priestranstvom musia byť
upravené a udržiavané tak, aby nerušili vzhľad okolia, a nečistoty z nehnuteľností neboli zanášané
resp. splavované na verejné priestranstvá.
6. Všetky rodinné domy resp. budovy na čelnej strane chodníkov a miestnych komunikácií musia byť
opatrené riadnymi odkvapovými žľabmi a odpadovými rúrami, ktoré sa zaústia obecnej kanalizácie
resp. jarkov.
7. Konáre stromov a kríkov na verejnej zeleni a v súkromných záhradách nesmú obmedzovať
bezpečnosť chodcov na chodníkoch, dopravu na komunikáciách a zakrývať dopravné značenia a
zariadenia, nesmú brániť prenikaniu umelého osvetlenia na verejné priestranstvá a denného osvetlenia
do rodinných domov a bytov.

8. Vlastníci, užívatelia oplotených a neoplotených pozemkov sú povinní odstraňovať burinu počas
celého vegetačného obdobia a zabezpečiť kosenie trávnatých plôch do začiatku kvitnutia.
9. Okolia poľných ciest a ostatných okrajových častí, poľnohospodárskych pozemkov a záhrad ako
i extravilánu obce upravujú a zbavujú buriny užívatelia.
10. Je zakázané vypaľovanie trávy a spaľovanie rôzneho odpadu na všetkých pozemkoch ( t.j. aj v
záhradách a dvoroch rodinných domov a v areáloch právnických a fyzických osôb).
11. Pre zabezpečenie primeraného životného prostredia sa na verejných priestranstvách obce zakazuje :
a) odhadzovať smeti ( papiere, obaly, zvyšky jedla, ovocia, zeleniny, ohorky cigariet) a iné odpadky,
b) zametať smeti do kanalizačných vpustí,
c) znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými a inými odpadovými vodami, olejmi,
chemikáliami alebo iným podobným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje na opravu i na umývanie a
čistenie motorových vozidiel na verejných priestranstvách s výnimkou drobných opráv za účelom
výmeny žiaroviek na osvetlení vozidiel, kolies pri defektoch alebo inom poškodení duše a plášťa
kolesa, nutného doplnenia PHM a nutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových a koncových
svetiel a ŠPZ, resp. evidenčných čísiel vozidla čistou vodou,
d) skladovať na verejných priestranstvách, zvlášť na chodníkoch, bez povolenia obce, stavebné a iné
materiály, obaly, kontajnery a pod.,
e) poškodzovať a znečisťovať verejnoprospešné zariadenia na verejných priestranstvách (lavičky,
detské zariadenia, zariadenia ihrísk, odpadové koše, informačné a reklamné zariadenia a pod.),
f) písať a kresliť na steny budov, domov, oplotenia a pod.,
g) vylepovať plagáty, reklamy, letáky mimo miest k tomu určených; za nepovolenú reklamu a jej
odstránenie zodpovedá v plnom rozsahu vlastník plochy, kde je umiestnená reklama a
propagovaný subjekt, ak sa nezistí subjekt, ktorý vykonal vylepenie,
h) budiť verejné pohoršenie na verejných priestranstvách hlasitým nadávaním, pľuvaním,
vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným spôsobom porušovať zaužívané pravidlá slušného
správania,
i) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z ambulantného predaja výrobkov,
j) uskladňovať materiály a predmety šíriace nepríjemné zápachy, prevádzkovať zapáchajúce,
neudržiavané, okolie obťažujúce hnojiská.
k) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať, znečisťovať a ničiť obecnú zeleň.
12. Voľný pohyb psov upravuje VZN o podmienkach držania psov na území obce.
13. V prípade znečistenia verejných priestranstiev resp. verejnej zelene exkrementami zvierat je majiteľ
(chovateľ) zvieraťa povinný znečistenie okamžite odstrániť.
Čl. 4 Udržiavanie čistoty tokov a nádrží
1. Do korýt vodných tokov a nádrží je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety a na brehoch vytvárať
skládky odpadu, rôzneho materiálu, ktoré môžu byť splavované do toku.
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať zdravotne alebo bezpečnostne škodlivé látky a tekutiny, a to
najmä ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, posýpacie
soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život v
toku. Ďalej sa zakazuje vo vodných tokoch a nádržiach a na ich brehoch robiť údržbu alebo umývanie
motorových vozidiel.
3. Je zakázané poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov a nádrží, odstraňovať a
poškodzovať zariadenia na vodných tokoch a spevnenie brehov.
4. Je zakázané vypúšťať a vylievať nebezpečné látky do kanalizácie.
Čl. 5 Verejná zeleň
1. Všetky fyzické a právnické osoby sú povinné chrániť zeleň. Každý , kto vykonáva činnosť, ktorá
môže ohroziť existenciu zelene je povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na jej ochranu a
zachovanie.
2. Poškodzovanie zelene sa zakazuje. Za poškodenie zelene sa považuje :
- odcudzovanie a trhanie okrasných kvetov a krovín,
- svojvoľné lámanie a neodborné orezávanie vetiev stromov a krovín,
- svojvoľné presádzanie stromov, krovín vrátane porušovania pôdneho krytu,
- vysádzanie stromov a krovín bez súhlasu obce,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- narušenie koreňovej sústavy stromov a ich nadzemných častí,
- umiestňovanie zariadení, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu zelene.
Výrub stromov a iných okrasných drevín ako súčastí verejnej zelene vykonáva obec po
predchádzajúcom schválení v obecnom zastupiteľstve.
Žiadosť na výrub stromov alebo iných okrasných drevín na verejnej zeleni musí byť podložená
dôkazom o ohrozovaní resp. poškodzovaní majetku vo vlastníctve obce resp. inej osoby.
V prípade nebezpečenstva vzniku škôd na zeleni, majetku alebo zdraví občanov je obec povinná
zabezpečiť potrebné opatrenia na odvrátenie ich vzniku, pričom je oprávnená tieto opatrenia
zabezpečiť na náklady toho, kto ohrozenie spôsobil.
Spôsobenú škodu na obecnej zeleni je povinná nahradiť právnická alebo fyzická osoba, ktorá ju
zavinila. Škoda sa nahradzuje predovšetkým uvedením poškodenej veci do pôvodného stavu.
Ak spôsobenú škodu povinná osoba alebo právnická a fyzická osoba dobrovoľne neuvedie do
pôvodného stavu, vykoná to za ňu obec alebo iná obcou poverená právnická alebo fyzická osoba.
Náklady s tým spojené sa vyúčtujú osobe, ktorá škodu zavinila.
Za škodu, spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné a za škody spôsobené zvieratami,
zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá dozerať.
Zakazuje sa :
- poškodzovať, znečisťovať a premiestňovať lavičky na verejných priestranstvách,
- poškodzovať zariadenie na ihriskách,
- vypúšťať hydinu a iné domáce zvieratá na verejné priestranstvá, do parkov na zelené pásy ulíc
a na cudzie pozemky,
- púšťať voľne psov, psy sa musia vodiť na vôdzke a musia mať košík. Psie exkrementy je majiteľ
psa povinný z chodníkov odstrániť.
- ničiť informačné tabule, ohrady, odpadkové koše a iné zariadenia na verejných priestranstvách

Čl. 6 Podmienky na prevádzku vozidiel v súvislosti s čistotou na území obce
1. Na území obce sa zakazuje :
-jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojím nákladom znečisťujú
vozovku,
-prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený /v uzatvorených nádobách, prekrytý
plachtou a pod./ tak, aby rozpadávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie
alebo nezamoroval okolie zápachom,
-spôsobovať znečisťovanie aj iným spôsobom, najmä znemožňovať čistenie verejných priestranstiev
parkovaním motorových vozidiel na vozovke miestnych komunikácii pri ich údržbe a odvážaní
odpadkov,
-jazdiť vozidlami po obecnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich,
-odstavovať alebo dlhodobo parkovať na verejných priestranstvách vraky vozidiel, prívesy, nákladné
motorové vozidlá, autobusy, karosérie, ako aj vozidlá bez zjavného používania na ich prevádzku.
-bicyklovanie na chodníkoch.
2. Užívateľ miestnych komunikácií musí dodržiavať tieto podmienky :
-pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade poruchu, ktorá môže viesť k
znečisťovaniu verejného priestranstva, je povinný túto bezodkladne odstrániť. Pokiaľ tak nemôže
urobiť sám, môže v jazde pokračovať len po miesto, kde je možné poruchu odstrániť a v jazde
pokračovať len po jej odstránení . Vzniknuté znečistenie, ktoré spôsobil musí odstrániť,
-v prípade, že dôjde k rozsypaniu materiálu na verejnom priestranstve, prepravca je povinný na svoje
náklady verejné priestranstvo bezodkladne vyčistiť.
Čl. 7 Používanie verejných priestranstiev pri stavebných prácach
1. Pri stavbách, prestavbách alebo opravách a ostatnej činnosti je treba dbať na to, aby materiál nebol
skladovaný na chodníkoch, uliciach a ostatných miestach verejných priestranstiev.
2. Pri opravách striech, odkvapových žľabov a komínov je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia
a materiál nezhadzovať priamo zo striech na chodníky, alebo stavebné plochy
3. V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva je potrebné žiadať
o súhlas starostu obce, ktorý určí podmienky a spôsob zabratia ako i úpravu verejného priestranstva
po ukončení prác.

4. Pri povoľovaní stavieb, prestavieb, nadstavieb, pri opravách je potrebné postupovať v súlade so
stavebným zákonom v platnom znení.
5. Kolesá motorových vozidiel pri odvoze zeminy je potrebné vždy od zeminy očistiť, aby
neznečisťovali ulice. Ten, kto spôsobil znečistenie miestnej komunikácie je povinný ju dať do
pôvodného stavu.
6. Zakazuje sa akékoľvek rozkopávanie ulíc, chodníkov a verejných priestranstiev bez súhlasu Obce,
resp. ObÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom.
7. Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách pri vykonávaní stavebných a s nimi súvisiacich
prác zodpovedá právnická resp. fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce.
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Čl. 8 Skladanie a nakladanie materiálu a výrobkov
Nakladať a skladať materiál a tovar na verejnom priestranstve sa dovoľuje len vtedy, ak sa tak nedá
urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste. Naloženie a zloženie musí byť čo najrýchlejšie.
Po manipulácii s materiálom je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a v
prípade potreby aj pokropiť alebo umyť.
Odvoz starých a nepotrebných vecí, materiálu z búrania odpadu zo stavebných úprav a opráv a iných
odpadkov zabezpečuje vlastník objektu, resp. užívateľ, príp. fyzická alebo právnická osoba,
vykonávajúca stavebné práce. Odpad každého druhu musí byť odstránený bezodkladne, najneskôr
však do 3 dní.
Smetné nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo okraji komunikácie len na nevyhnutne potrebnú
dobu
pred
vyprázdnením.
Čl. 9 Predajne a výklady
Obchodné a pohostinské priestory musia byť úhľadné a čisté.
Výklady musia byť upravené.
Firemné tabule musia byť čisté, udržiavané v takom stave, aby nápisy boli čitateľné a nezhoršovali
vzhľad ulice.
V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť pred vchodom
umiestnený smetný kôš a upozornenie pre konzumentov, aby obaly hádzali do koša. Koše musia byť
pravidelne vyprázdňované.
Obchodné prevádzky sú povinné zabezpečiť si dostatok smetných nádob a postarať sa každý deň
o čistotu obchodu a okolia smetných nádob.
Obchodné organizácie, súkromné, štátne, resp. družstevné zodpovedajú za vkusnú estetickú úpravu
celého pozemku a budovy, najmä zo strany od ulice.
Vlastník ( nájomca, prevádzkovateľ) vonkajšieho sezónneho sedenia je povinný :
a) prevádzku vybaviť esteticky vyhovujúcimi odpadovými košmi v počte primeranom k ploche
sedenia,
b) zariadenie prevádzkovať v zmysle platných právnych predpisov a hygienických noriem,
c) zabezpečiť poriadok, čistotu a estetickú úroveň v bezprostrednom okolí tohto zariadenia.

Čl. 10 Osobitné užívanie verejného priestranstva
1. Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru alebo na iný účel, pre ktorý sú určené je možné na
základe povolenia alebo správneho rozhodnutia vydaného obcou. O povolenie treba požiadať
najneskoršie do 30 dní pred zamýšľaným užívaním verejného priestranstva.
2. Zásah do verejného priestranstva alebo komunikácií je možný len so súhlasom obce, ktorá určí
podmienky k vykonaniu požadovaného zásahu.
3. Každý, komu bolo vydané povolenie k osobitnému užívaniu verejného priestranstva, napr. ako súčasť
staveniskovej prevádzky, k skládke materiálu, k umiestneniu stánkov, propagačných tabúľ a pod., je
povinný :
-používať priestranstvo len v povolenom rozsahu a to tak, aby bolo čo najmenej odnímané svojmu
účelu,
-zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadné znečistenie
bezodkladne odstraňovať vrátane priľahlých plôch,
-zabezpečiť prístup k miestam napojenia inžinierskych sietí,
-vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva najmä v
nočnej dobe,

-používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení vlastného užívania
uviesť na svoj náklad verejné priestranstvo do pôvodného stavu,
-zachovať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor pre prípadný
protipožiarny zásah,
-ak stavenisko nie je ohradené, stavebnú sutinu pri prácach na verejnom priestranstve odvážať denne
do ukončenia pracovnej doby fyzickej a právnickej osoby, ktorá práce vykonáva,
-zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou fyzickej a
právnickej osoby alebo majiteľa, ktorý práce vykonáva s uvedením doby povolenia k zvláštnemu
užívaniu,
-zaplatiť za osobitné užívanie verejného priestranstva príslušnú daň v zmysle VZN o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní.
4. Sypké hmoty, malta alebo iný stavebný materiál môžu byť pri stavebných prácach skladované na
povolenom, vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve len v nevyhnutnej miere, a
to tak, aby ich vietor alebo voda neroznášali do okolia.
Čl. 11 Deratizácia v obci
1. Majitelia (správcovia, užívatelia) nehnuteľností sú povinní zabezpečiť preventívnu deratizáciu
objektov aspoň jedenkrát ročne.
2. Fyzické a právnické osoby na území obce sú povinné v čase premnoženia hlodavcov rešpektovať
obcou vyhlásený termín celoplošnej obecnej deratizácie a v prevádzkovaných objektoch vykonať
deratizáciu v zmysle verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli obce.
3. Občania sú povinní strpieť všetky podmienky výkonu deratizácie.
Čl. 12 Chov zvierat
1. V bytových domoch so spoločným dvorom a v rodinných domoch v intraviláne obce je povolený
chov zvierat ( hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone, králiky, kožušinové zvieratá, hrabavá a
vodná hydina, psy, mačky, okrasné vtáky a pod.) len za podmienok upravených týmto VZN.
2. Chov zvierat musí byť realizovaný za dodržania platných hygienických a veterinárnych predpisov, so
zvláštnym dôrazom na etiku chovu.
3. S chovom musia súhlasiť všetci obyvatelia spoločného dvora a obyvatelia susediacich domov
v prípadoch ak chovom zvierat môže dochádzať k obmedzovaniu ich občianskych práv na zdravé
životné prostredie t.j.
- dochádza k šíreniu nepríjemného a obťažujúceho zápachu,
- dochádza k prenikaniu znečistených povrchových vôd do priľahlých priestorov alebo na verejné
priestranstvá,
- chov zvierat nie je zabezpečený pred šírením hlodavcov,
- zvieratá svojou hlučnosťou rušia nočný kľud.
4. Čistenie objektov pre chov zvierat musí zabezpečené tak, aby tekuté exkrementy boli okamžite
odvádzané do vodotesnej žumpy a hnoj a tuhé exkrementy boli pravidelne odstraňované a ukladané
do vodotesného hnojiska.
5. Chov nesmie byť spojený s voľným pohybom zvierat na verejných priestranstvách.
6. Na základe sťažnosti obyvateľov bytových domov alebo obyvateľov priľahlých a susediacich domov
Obecný úrad:
a) vyzve chovateľa k vykonaniu termínovaných nápravných opatrení,
b) pri podozrení z vážnych porušení pravidiel chovu zvierat, alebo pri nesplnení termínovaných
opatrení zo strany chovateľa, Obecný úrad postúpi riešenie na príslušné orgány úradu na
verejného zdravotníctva a regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.
7. Chov zvierat v extraviláne obce nepodlieha ustanoveniam tohto VZN s výnimkou dodržiavania
ustanovení odsekov 3, 4, 5.
8. Toto VZN neupravuje chov zvierat, ak je tento podnikateľskou činnosťou.
9. Ustanoveniami tohto VZN nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov (napr. stavebný
zákon, zákon o veterinárnej starostlivosti, zákon o ochrane životného prostredia, platné právne
hygienické predpisy) vzťahujúcich sa na chov zvierat.

Čl. 13 Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú :
- poslanci obecného zastupiteľstva,
- hlavný kontrolór,
- starosta obce.
2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie (vykonávajúcej podnikateľskú činnosť) pokutu do výšky 200.000,Sk.
3. Porušovanie a nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa
zákona č. 372/1990 Zb., o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Čl. 14 Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lovči na svojom zasadnutí dňa
11.8.2008 uznesením č. 46/2008.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie je účinné od 26.8.2008.
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľských subjektov podľa osobitných
predpisov.
v Lovči 12.8.2008

Ondrej BAHNO
starosta obce

