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Obec Nižný Kručov na základe ustanovenia článku 67 ods. 1 a článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, § 4 ods. 5 písm. a) bod 2, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a v súlade s § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a s vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny vydáva toto  

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2022  

 

o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene 

 

§ 1 Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Nižný Kručov (ďalej len „VZN“) upravuje 

pravidlá udržiavania poriadku a čistoty na verejných priestranstvách pre občanov a 

návštevníkov obce, ako aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pôsobiacich 

na území obce v oblasti:  

a) udržiavania všeobecnej čistoty a poriadku v obci,  

b) stavu verejnej zelene (údržby, ochrany, ošetrovania zelene, výrubu drevín atď.)  

 

 

§ 2 Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Verejná zeleň je časť životného prostredia tvorená 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. Je súčasťou verejného priestranstva. 

2. Správcom zelene na verejných priestranstvách obce, ktoré sú vo vlastníctve a užívaní 

obce Nižný Kručov, je obec Nižný Kručov, ktorá môže výkonom správy poveriť právny 

subjekt. 

3. Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia 

na verejné účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať (napr. 

ulice, cesty, chodníky, parky, detské ihriská, pieskoviská, plochy verejnej zelene);  

4. Verejný poriadok je súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch, porušovanie ktorých je priestupkom podľa osobitného 

zákona. Je to aj súhrn všeobecne uznávaných pravidiel správania sa, ktorých 

dodržiavanie je podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania a vytvárania 

usporiadaného a bezpečného života obyvateľov obce. 

5. Zariadenia verejného priestranstva sú predmety trvalé alebo dočasne umiestnené na 

verejnom priestranstve (napr. odpadové koše, lavičky, komponenty detského ihriska, 

pamiatkové objekty, reklamné zariadenia, sochy);  

 

 

 



§ 3 Údržba verejnej zelene na území obce 

 

1. Údržba zelene je cieľavedomá činnosť zameraná na udržiavanie zelene vo 

vyhovujúcom stave, tak aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. 

Údržba zelene musí vytvárať vhodné podmienky pre jej optimálny vývoj. Údržba zelene 

je najmä: 

a) udržiavanie čistoty na plochách zelene, 

b) kosenie plôch zelene a ich vyhrabávanie, 

c) odburiňovanie, prevzdušňovanie, hnojenie a polievanie zelene, 

d) orez drevín (stromov a kríkov) a ich ošetrovanie,  

e) ochrana proti škodcom a chorobám. 

2. Vlastník, užívateľ alebo spracovateľ pozemku, na ktorom sa nachádza verejná zeleň je 

povinný vykonávať: 

3. Údržbu verejnej zelene tak, aby táto bola nepretržite udržiavaná v dobrom zdravotnom 

a estetickom stave a mohla plniť svoju funkciu, 

4. Pravidelnú údržbu stromov, kríkov, živých plotov a kvetinových záhonov. V prípade 

úhynu drevín realizáciu ich výrubu a následné odstránenie drevnej hmoty, prípadne 

vykonanie náhradnej výsadby za uhynuté dreviny, 

5. Údržbu veľkosti a tvaru zelene tak, aby nepresahovala na susediace pozemky, aby 

nepoškodzovala súkromný majetok a nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, 

6. Údržbu plôch verejnej zelene v takom stave, aby nedochádzalo k šíreniu burín 

a inváznych rastlín, 

7. Údržbu spevnených plôch, detských ihrísk v rozsahu odburiňovania, vyrovnania 

nerovností, čistenia, 

8. Vyprázdňovanie a údržbu odpadových košov osadených v zeleni a pri zeleni. 

   

§ 4 Ochrana verejnej zelene na území obce 

 

1. Ochrana verejnej zelene je činnosť zameraná na udržanie všetkých jej funkcií 

v urbanistickom prostredí v súlade so všeobecnými princípmi ochrany životného 

prostredia. V záujme ochrany verejnej zelene je zakázané: 

a) mechanicky a chemicky poškodzovať zeleň, trhať kvety a byliny,  

b) poškodzovať trávnaté plochy zelene, alebo spevnené časti, 

c) robiť terénne úpravy a iné úpravy zelene, kosiť trávnaté plochy zelene, vysádzať 

kvety, byliny a trávu bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce, 

d) znečisťovať plochy verejnej zelene motorovými aj nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, vrátane kolobežiek, kolieskových korčulí a podobne, 

e) opravovať, alebo inak rozoberať motorové vozidlá na plochách verejnej zelene, 

f) umiestňovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce zariadenia, odpadové 

nádoby, kvetináče, ozdobné kamene a podobné objekty, ktoré môžu obmedziť 

rast a racionálnu údržbu zelene, 

g) poškodzovať zariadenia verejného priestranstva umiestnené na plochách 

verejnej zelene, 

h) odvádzať na priestranstvo verejnej zelene dažďovú vodu.  



§ 5 Ochrana drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území obce 

 

1. Pri užívaní drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene obce je povinnosťou každého dbať 

na ich ochranu a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala, alebo mohla mať za 

následok ohrozenie, poškodenie, zničenie a minimalizáciu podmienok rastu 

a prirodzeného vývoja drevín ako súčasti verejnej zelene. V záujme ochrany drevín, 

ktoré sú súčasťou verejnej zelene obce je zakázané: 

a) mechanicky a chemicky poškodzovať dreviny,  

b) lámať a neodborne orezávať vetvy drevín,  

c) narúšať koreňovú sústavu drevín aj ich nadzemných častí, 

d) vysádzať a presádzať dreviny vrátane porušovania pôdneho krytu bez súhlasu 

vlastníka pozemku, alebo obce, 

e) vyliezať na dreviny, 

f) zbierať plody drevín bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce, 

g) umiestňovať na verejnú zeleň stojany, pútače, dočasné prístrešky, stany, 

predajné pulty a podobné zariadenia, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu 

údržbu drevín.  

2. Akýkoľvek zásah do drevín (stromov a krov) rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve 

obce Nižný Kručov je možné uskutočniť len na základe vyjadrenia obce.  

3. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a 

vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z. z.  

4. Fyzická realizácia výrubov drevín na verejných priestranstvách sa zabezpečuje 

prostredníctvom správcu verejnej zelene a to za podmienok vydaného rozhodnutia, 

spravidla v období vegetačného pokoja a mimo hniezdneho obdobia vtákov.  

 

§ 6 Zákaz činností znečisťujúcich životné prostredie 

 

1. Pri užívaní verejného priestranstva obce je povinnosťou každého dbať na udržiavanie 

jeho čistoty a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala, alebo by mohla mať za 

následok znečistenie verejného priestranstva. V záujme udržiavania čistoty verejného 

priestranstva obce je zakázane: 

a) odhadzovať akékoľvek odpadky, či cigaretové nedopalky mimo zberných nádob 

určených na odpad, 

b) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, zvratkami, 

pľuvaním, odhadzovaním žuvačiek, prilepovaním žuvačiek, 

c) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať 

verejné priestranstvo oplachovými vodami zo sklených tabúľ obchodov a inými 

znečisťujúcimi tekutinami, 

d) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo 

premiestňovať zariadenia verejného priestranstva, 

e) skladovať na verejných priestranstvách bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo 

obce stavebné a iné materiály, obaly, kontajnery a podobné prekážky 

a predmety, 



f) maľovať, sprejovať, či olepovať plochy a zariadenia verejného priestranstva 

a miestne komunikácie, 

g) umiestňovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce reklamné stojany, 

pútače a iné nosiče reklamy a komerčných informácií  

 

§ 7 Odstraňovanie verejnej zelene 

 

1. Dôvodom pre odstraňovanie zelene je najmä: 

a) zlý zdravotno-biologický stav drevín spôsobujúci zníženú stabilitu dreviny 

a tým ohrozenie okolia, vrátanie účastníkov cestnej premávky, 

b) nevhodné stanovištia zelene výrazne znižujúce priame denné osvetlenie budov 

na bývanie a malá plošná výmera stanovíšť, 

c) rozšírenie dopravného priestoru v rámci rekonštrukcie pozemných komunikácií, 

d) činnosti spojené s opravami inžinierskych sietí (výkopové práce), 

e) stavebná činnosť, 

f) kalamity (živelné pohromy). 

2. Pri odstránení drevín z verejnej zelene a súkromnej zelene orgán ochrany prírody uloží 

žiadateľovi o odstránenie dreviny povinnosť primeranú náhradnú výsadbu na pozemku 

vo vlastníctve povinnej osoby, resp. obce a to na jej náklady.  

3. Náhradná výsadba sa uskutočňuje maximálne do 1 roka od vydania povolenia na 

odstránenie drevín. 

 

§ 8 Práva a povinnosti vlastníkov, prevádzkovateľov a iných osôb 

 

1. Organizácia vykonávajúca stavebné alebo poľnohospodárske práce, je povinná 

zabezpečiť očistenie vozidla tak, aby pri vjazde vozidla na komunikáciu alebo verejné 

priestranstvo nedošlo k ich znečisteniu.  

2. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným 

priestranstvom, je povinný vlastník, správca, užívateľ nehnuteľnosti upravovať a trvalo 

udržiavať tak, aby sa nečistoty z nich nedostávali na verejné priestranstvá.  

3. Plochy rezervované na výstavbu musia byť až do doby ich stavebného využitia 

udržiavané tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia. Za ich pravidelnú údržbu 

zodpovedá vlastník, správca alebo užívateľ, ak to stanovuje nájomná zmluva.  

4. Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, areálov a ostatných plôch zodpovedajú ich 

majitelia, resp. osoby spravujúce tieto objekty a územia, ak im to vyplýva z nájomnej 

zmluvy.  

5. Dvory, záhrady, pozemky a oplotenia vo vlastníctve fyzických a právnických osôb 

musia byť vlastníkmi upravované, trvalo udržiavané tak, aby neboli prerastené burinou, 

prašné a nevzhľadné.  

6. Vlastník, nájomca, správca alebo užívateľ pozemku je povinný zabezpečiť pravidelné 

kosenie trávy alebo iných rastlín.  

7. Konáre stromov, kríkov a iných rastlín, vyčnievajúcich do chodníkov a komunikácii, je 

potrebné orezať až do výšky 2,5 m tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali cestnú 

premávku.  



 

§ 9 Škody na verejnej zeleni a zodpovednosť za ne 

 

1. Za poškodenie verejnej zelene sa považuje najmä: 

a) lámanie a neodborné orezávanie konárov stromov a kríkov, 

b) narušenie koreňovej sústavy stromov a kríkov a poškodenie kmeňov stromov, 

c) odcudzenie a trhanie vysadených kríkov a kvetín, 

d) vchádzanie na plochy verejnej zelene vozidlami alebo parkovanie na nich, 

e) znehodnotenie plôch a prvkov zelene nepovolenou stavebnou činnosťou.  

2. Poškodenie verejnej zelene je nutné bezodkladne oznámiť obecnému úradu. 

3. Za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva a zelene v obci zodpovedá 

osoba, ktorá takéto znečistenie alebo poškodenie svojim konaním alebo opomenutím 

spôsobila.  

4. Ak osoba koná v mene právnickej osoby (najmä zamestnávateľa), zodpovedá za 

znečistenie táto právnická osoba.  

5. Za súlad stavu vlastných nehnuteľností s týmto VZN zodpovedá vlastník, prípadne 

správca alebo nájomca, ak sú obci tieto osoby známe. Vlastník pozemku sa nemôže 

zbaviť zodpovednosti voči obci, a zodpovedá za to, že osoby, ktorým umožnil užívať 

svoje nehnuteľnosti, dodržiavajú toto VZN.  

6. Zodpovedná osoba je povinná bezodkladne škodu vzniknutú na verejnom priestranstve, 

zariadení verejného priestranstva alebo verejnej zeleni odstrániť, a to najmä uvedením 

do pôvodného stavu na vlastné náklady. Ak takýto postup nie je možný, alebo ak k nemu 

zodpovedná osoba nepristúpi napriek písomnej výzve obce, môže obec požadovať 

náhradu škody v peniazoch.  

 

§ 10 Kontrolná činnosť a sankcie 

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce vykonávajú: 

a) starosta obce, 

b) obecný úrad – poverení zamestnanci, 

c) hlavný kontrolór obce, 

d) poslanci obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí daných zákonom 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Sankcie za nedodržiavanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených 

v tomto nariadení upravuje osobitný predpis – zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 




