
Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej 

č. 2  

v oblasti čistoty a poriadku v obci Dubová 
 

čl.1. 

Úvodné ustanovenie 

 

 Účelom tohto nariadenia je zvýšenie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách 

v obci. 

 Občania, ktorí majú trvalé alebo prechodné bydlisko v obci, organizácie a súkromní 

podnikatelia, ktorí majú pôsobnosť v katastri obce, sú povinní sa týmto nariadením riadiť. 

 Verejným priestranstvom sú všetky plochy slúžiace na verejné užívanie, t.z. 

komunikácie, chodníky, parkoviská, verejná zeleň. 

 Za verejné priestranstvo z hľadiska zákazu znečisťovania, skládok stavebného 

materiálu, zeminy, paliva, hnoja a podobne sa považujú aj tie časti územia obce, ktoré nie sú 

doteraz majetkovo usporiadané, napr. plochy medzi domami v zastavanej časti obce, kde boli 

v minulosti vybudované miestne komunikácie (chodníky) ako aj doteraz nezastavané plochy 

(prieluky) v radovej zástavbe, ktoré zatiaľ neslúžia potrebám legálneho vlastníka a nie sú pre 

tento účel prispôsobené oplotením, alebo iným spôsobom. 

 Z hľadiska ochrany životného prostredia a verejného poriadku v obci, sa do pojmu 

verejné priestranstvo zahrnuje aj plocha pred domom smerom do ulice (predzáhradka) aj keď 

ide o plochu, ktorá je súkromným majetkom. 

 Verejné priestranstvo oddeľuje od súkromného pozemku regulačná čiara. Polohu 

regulačnej čiary určuje geometrický plán (spravidla je to oplotenie, resp. hranice 

predzáhradky smerom od ulice). 

 Chodník je každá komunikácia pre chodcov, oddelená od komunikácie výškovo 

(obrubníkom) alebo vodorovným značením. 

 Prieťah štátnej cesty II/502 cez obec Dubová je v správe OSC, ktorá zabezpečuje jej 

letnú a zimnú údržbu. 

 

Čl. 2. 

Zákaz znečisťovania verejného priestranstva 

 

 Zakazuje sa akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva v obci Dubová, najmä: 

 

a/ skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu, hnoja, zeminy, paliva, automobilových 

vrakov a pod. 

 

b/ jazda vozidlami, ktoré znečisťujú (buď samotné, alebo nákladom) verejné priestranstvo. 

Prevádzkovatelia vozidiel, ktoré vychádzajú z rolí, viníc, stavenísk, terénu, blatistých ciest sú 

povinní pred vjazdom na verejnú komunikáciu alebo verejné priestranstvo tieto riadne očistiť. 

 Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí, alebo by mohlo spôsobiť závadu 

v zjazdnosti je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, ho bez prieťahov odstrániť 

a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu. Ak sa tak nestane, je povinný uhradiť obecnému 

úradu náklady spojené s odstránením znečistenia a uvedením komunikácie do pôvodného 

stavu. 

 

c/ skládky smetia, odkladanie smetia a iného odpadu, vrátane spaľovania mimo miesta, ktoré 

je na tento účel vyhradené 

 



d/ umiestňovanie reklám, pútačov, plagátov, stánkov ambulantného predaja, vozidiel 

slúžiacich na ambulantný predaj, lunaparkov, cirkusov na iných miestach, než tých, ktoré sú 

na tento účel vyhradené 

 

e/ zásahy do verejného priestranstva (rozkopávky) 

 

čl. 3. 

Mimoriadne užívanie verejného priestranstva 

 

 Obecný úrad Dubová môže povoliť mimoriadne užívanie verejného priestranstva 

nasledovne:  

a/ skládka stavebného materiálu sa povoľuje vlastníkom platného stavebného povolenia počas 

platnosti bezplatne. Po jeho uplynutí v zmysle nariadenia OZ (odstavec a/) za poplatok 5,-Kčs 

za jeden kalendárny deň / m2 

 

b/ skládka stavebného odpadu, zeminy, hnoja, paliva a pod. sa povoľuje po dobu 3 dní 

bezplatne. Po uplynutí termínu za poplatok 5,-Kčs za jeden kalendárny deň/m2 

 

c/ skládky podľa ods. a/, b/ sa povoľujú zásadne mimo vozovku, len na chodníku, resp. 

predzáhradke 

 

d/ umiestnenie stánkov ambulantného predaja, automobilov slúžiacich na ambulantný predaj 

na miestach na to vyhradených za poplatok 50,-Kčs/kalendárny deň 

 

e/ umiestnenie reklamných zariadení, pútačov trvalého charakteru (zvislých, bez nároku na 

vodorovnú plochu) na miestach na to určených za poplatok 300,-Kčs/kalendárny rok 

 

f/ umiestnenie zariadenia lunaparkov, cirkusov a podobných atrakcií podľa plošných nárokov 

užívateľa bude určené osobitnou dohodou medzi žiadateľom a obecným úradom 

 

g/ všetky zaujatia verejného priestranstva, aj tie za ktoré sa neplatí poplatok (ods. a, b, ) 

podliehajú ohlasovacej povinnosti na obecnom úrade 

 

h/ kto vykoná zaujatie verejného priestranstva bez povolenia obecného úradu, resp. bez 

ohlásenia, alebo prekročí termín povolenia, zaplatí poplatok v plnej hodnote zvýšený o 100%. 

Ak zaujatie verejného priestranstva vykoná bez ohlásenia vlastník platného stavebného 

povolenia, zaplatí jednorazový sankčný poplatok 500,-Kčs 

 

i/ po skončení platnosti povolenia na zaujatie verejného priestranstva žiadateľ odstráni svoje 

zariadenie (materiál) bez vyzvania a uvedie verejné priestranstvo do pôvodného stavu 

 

j/ zásahy do verejného priestranstva (rozkopávky) povoľuje v zmysle zákona 472/90 Obvodný 

úrad v Modre 

 

čl. 4. 

Udržiavanie čistoty pri užívaní verejného priestranstva 

 

a/ každý užívateľ verejného priestranstva je povinný po spôsobenom znečistení okamžite 

vykonať jeho očistenie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na obchodné organizácie a jednotlivcov 



pri ambulantnom predaji, pri športových a kultúrnych podujatiach, najmä pri pohostinstvách 

na prevádzkovateľov týchto zariadení 

 

b/ nakladanie, skladanie a skladovanie vecí na verejnom priestranstve je možné iba vtedy, ak 

sa nedá uskutočniť mimo verejné priestranstvo (priamo v objekte, dvore) a musia byť 

dodržané tieto podmienky: 

1/ manipulácia s tovarom musí byť vykonaná bezodkladne 

2/ nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej (aj pešej) premávky v najbližšom okolí 

3/ sypké materiály musia byť nakladané, skladané a prepravované tak, aby nedochádzalo 

k znečisťovaniu okolia 

 

čl.5. 

Zodpovednosť za čistenie verejného priestranstva 

 

a/ za čistotu verejného priestranstva zodpovedá vlastník (správca) tohto priestranstva. Ak na 

toto priestranstvo bolo vydané povolenie na mimoriadne užívanie, zodpovedá užívateľ 

 

b/ za čistotu chodníkov v súvislo zastavanej časti obce zodpovedá vlastník (správca) priľahlej 

nehnuteľnosti, pri rozostavaných stavbách stavebník 

 

c/ v miestach, kde nie je chodník vybudovaný ani vyznačený, je potrebné čistiť pruh pozemku 

šírky 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti 

 

d/ vlastník (správca) nehnuteľnosti, ktorá hraničí s komunikáciou v súvislo zastavanej časti 

obce, je povinný čistiť chodník v celej jeho šírke. Chodník hraničí s nehnuteľnosťou aj vtedy, 

ak je medzi nehnuteľnosťou a chodníkom pruh pozemku slúžiaci na iný účel, napr. zeleň 

chodník pri štátnej ceste II/502 na pravej strane smerom na Častú v úseku od Družstevnej 

ulice po č.d. 45 sa v zimnom období neudržuje. Toto bude vyznačené príslušnými tabuľkami 

na začiatku a konci úseku a pri zastávke SAD. Údržbu schodov zo zastávky  SAD v zimnom 

období zabezpečuje obecný úrad. 

 

e/ chodníky je treba čistiť v časových intervaloch podľa potreby a poveternostnej situácie a to 

zametaním, splachovaním, odstraňovaním blata 

 

f/ nečistotu z chodníka je zakázané zhŕňať na vozovku. Menší odpad sa môže ukladať do 

smetných nádob na domový odpad. Pri väčšom odpade, napr. pri jarnom a jesennom 

upratovaní obce zabezpečí obecný úrad mimoriadny odvoz, o čom upovedomí občanov 

spôsobom v obci obvyklým 

 

g/ prevádzkovateľ stánkov ambulantného predaja, automobilov slúžiacich na ambulantný 

predaj, obchodov, pohostinstiev, lunaparkov, cirkusov a pod. je povinný zabezpečovať čistotu 

v týchto priestoroch a najbližšom okolí, podľa potreby osadiť koše na odpad a zabezpečovať 

ich pravidelné vyprázdňovanie 

 

h/ udržiavanie čistoty verejného priestranstva môže vlastník (správca) zveriť inému, tým sa 

však nezbavuje zodpovednosti 

 

čl.6. 

Zimná údržba 

 



 Zimnú údržbu štátnej cesty II/502, ktorá prechádza obcou, zabezpečuje OSC.  

 

 Organizáciu zimnej údržby miestnych komunikácií určuje pred začiatkom zimného 

obdobia (zimné obdobie sa uvažuje od 15. novembra do 31. marca) obecný úrad. Zmluvne 

zabezpečuje poskytnutie mechanizmov od organizácií so sídlom v obci. 

 Účelom zimnej služby je zabezpečiť vo všetkých poveternostných podmienkach 

prístup k zdravotníckym a školským zariadeniam, obchodom, prevádzkárňam služieb, 

zastávkam SAD a pod., ako aj prístup sanitných, požiarnych a opravárenských vozidiel ku 

všetkým objektom, ktoré sú trvalým bydliskom občanov obce a sídlom organizácií. Ďalej 

treba zabezpečiť prístup k nádobám na domový odpad. Poradie dôležitosti určuje obecný 

úrad. 

 Počas zimného obdobia (sneženia) sú osoby a organizácie uvedené v čl. 4. tohto 

nariadenia povinné : 

a/ sneh z chodníkov zhrnúť do kôpok k okraju vozovky 

b/ počas sneženia vykonávať sústavné čistenie 

c/ pri poľadovici posypať chodníky a verejné priestranstvá zdrsňujúcim materiálom (piesok, 

drva)  

d/ zakazuje sa používanie chemických posypových materiálov z dôvodov ochrany životného 

prostredia a spodných vôd 

e/ organizácie so sídlom v obci sú povinné (na základe zmluvy s OÚ) na výzvu obecného 

úradu poskytnúť vhodné mechanizmy a vozidlá s osádkou na zabezpečenie zjazdnosti 

miestnych komunikácií 

f/ v prípadoch kalamity, kedy je ohrozené zdravie občanov, môže obecný úrad vyhlásiť 

pracovnú povinnosť za účelom zabezpečenia prístupu k dôležitým objektom 

 

čl. 7. 

Odvoz tuhého domového odpadu 

 

a/ v záujme dodržiavania hygienickej a protiepidemiologickej ochrany životného prostredia 

vykonáva určená organizácia na území obce pravidelný odvoz tuhého domového odpadu 

b/ každý vlastník (správca) nehnuteľnosti, ktorá je trvale alebo dočasne obývaná (užívaná), je 

povinný  pre zber domového odpadu používať predpísané 110 l nádoby 

c/ poplatok za odvoz fakturuje občanom (organizáciám) organizácia zabezpečujúca odvoz 

d/ ak je v obytnom dome prevádzkáreň, musí byť na produkovaný odpad vyhradený potrebný 

počet nádob 

e/ počet nádob musí zodpovedať množstvu vyprodukovaného odpadu za príslušné obdobie 

(interval odvozu) 

f/ do nádob je zakázané ukladať veľkorozmerné predmety a odpadky, ktoré by mohli svojim  

zložením ohroziť zdravie pracovníkov vykonávajúcich odvoz, alebo poškodiť mechanické 

zariadenie mechanizmov vykonávajúcich odvoz 

g/ organizácia vykonávajúca odvoz vyváža odpad v určených lehotách, o čom informuje 

občanov prostredníctvom obecného úradu. Ak organizácia vykonávajúca odvoz zo závažných 

dôvodov nemôže v určenom termíne uskutočniť odvoz, je povinná túto skutočnosť oznámiť 

obecnému úradu s tým, kedy uskutoční náhradný odvoz mimo pravidelný interval 

h/ v určené dni sú vlastníci (správcovia) nehnuteľností povinní nádoby sprístupniť 

i/ organizácia vykonávajúca odvoz je povinná vyprázdniť každú, aj z časti naplnenú nádobu 

j/ organizácia vykonávajúca odvoz je povinná dodržiavať pri odvoze a manipulácii s nádobou 

ochranu obecného a súkromného majetku a po manipulácii s nádobou prípadnú vzniklú 

nečistotu okamžite odstrániť. Pri opakovaných prípadoch znečistenia, ktoré zavinia pracovníci 



organizácie vykonávajúcej odvoz, môže obecný úrad voči týmto pracovníkom uplatniť 

sankcie podľa § 47, ods. 1, písm. d. zákona SNR o priestupkoch 

k/ prípadné škody spôsobené organizáciou vykonávajúcou odvoz sú vlastníci (správcovia) 

nehnuteľností vo vlastnom záujme povinní ihneď ohlásiť obecnému úradu alebo priamo 

organizácii vykonávajúcej odvoz 

 

čl.8. 

Povinnosti chovateľov zvierat 

 

 Chovatelia zvierat sú povinní podľa zákona 87/1987 Zz o veterinárnej starostlivosti 

dodržiavať zásady o zdravie zvierat, opatrenia určené na predchádzanie vzniku a zamedzenia 

šíreniu nákaz, iných hromadných ochorení zvierat a chorôb prenosných zo zvierat na človeka. 

 Chovatelia zvierat sú povinný dbať na to, aby sa chovom zvierat neohrozovalo zdravé 

životné prostredie. V obci sa zakazuje voľný pohyb psov. Psy sa môžu pohybovať po obci len 

so sprievodom osôb a musia mať náhubok. V prípade, že sa v obci vyskytuje nákazlivá 

choroba, o čom informuje obyvateľov obecný úrad spôsobom v obci obvyklým, platí 

absolútny zákaz pohybu psov v obci. 

 

 

Čl.9. 

Spoločné ustanovenie 

 

Sankcie 

 Sankcie jednotlivcom upravuje Zákon SNR č.372 zo dňa 28. 8. 1990 o priestupkoch 

a Zákon SNR č.524 zo dňa 27.11. 1990, ktorým sa mení a dopĺňa  Zákon SNR č. 372 

o priestupkoch. 

 Podľa § 23 cit. Zákona sa dopúšťa priestupku a môže byť pokutovaný do výšky 3000,- 

Kčs ten, kto : 

 

a/ úmyselne poškodí, zničí, znečistí, neoprávnene odstráni, zamení, zakryje, premiestni alebo 

umiestni dopravnú značku, návestie, signalizačný alebo návestný znak, signalizačné alebo 

návestné zariadenie, informačné zariadenie pre cestujúcich, vyvesený cestovný poriadok, 

označenie zastávky verejnej dopravy alebo iného dopravného zariadenia, alebo neoprávnene 

používa takéto zariadenie 

b/ uzavrie bez povolenia pozemnú komunikáciu alebo prekročí lehotu určenú na uzávierku 

alebo na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. 

 

 Pokutovaný až do výšky 500,- Kčs môže byť ten, kto znečistí alebo poškodí miestnu 

alebo účelovú komunikáciu tak, že spôsobí závadu v jej zjazdnosti alebo schodnosti. 

 Výnosy z pokút podľa § 23 sú príjmom štátneho rozpočtu SR. 

  

 Podľa § 45 cit. zákona sa priestupku dopúšťa ten, kto porušením všeobecne právnych 

predpisov zhorší životné prostredie (napr. chovom zvierat) a môže byť pokutovaný až do 

výšky 3000,- Kčs. Tieto pokuty plynú do rozpočtu obce. 

 Podľa § 46 cit. zákona sa priestupku dopúšťa ten, kto porušuje toto všeobecne záväzné 

nariadenie obce, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh obce a môže byť pokutovaný do 

výšky 1000,- Kčs. Tieto pokuty plynú do rozpočtu obce. 

 Podľa § 47, ods. 1, písm. d,  ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný 

objekt, alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými 

a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva, môže 



byť pokutovaný do výšky 1000,- Kčs a podľa cit. §, písm. h/, kto neoprávnene založí skládku 

alebo odkladá odpadky alebo odpad mimo vyhradené miesto, môže byť pokutovaný do výšky 

5000,- Kčs. Tieto pokuty plynú do rozpočtu obce. 

 Príslušnosť prerokovávania priestupkov upravuje § 52 zákona č. 524 SNR 

o priestupkoch. Ktoré pokuty za priestupky sú príjmom obce a ktoré plynú do štátneho 

rozpočtu SR upravuje § 13, ods. 3  a 4 zákona č. 524 

 

V dubovej 25. 10. 1991 

 

 


