Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN - 13/2021

OBEC KECHNEC
v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

„Návrh“
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce KECHNEC
č. 13/2021
o udržiavaní čistoty v obci Kechnec a tvorbe, ochrane a údržbe verejnej
zelene

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:

18.11.2020
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VZN na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Nadobúda účinnosť dňom:

...............
...............
1.1.2021

Obec Kechnec na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 4
ods. 3 písm. g), ods. 5 písm. a) bod 2 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva
toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2021
o udržiavaní čistoty v obci Kechnec a tvorbe, ochrane a údržbe
verejnej zelene
§1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na reguláciu činností a stanovenie povinností na
verejných priestranstvách a upravuje podrobnosti o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci
Kechnec a upravuje niektoré povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k verejnej
zeleni a udržiavaní čistoty v obci.
§2
Úvodné ustanovenia
1. Zeleňou podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú stromy, kríky, byliny a trávy rastúce v
prirodzenom alebo architektonicky upravenom prostredí vrátane súvisiacich neživých prvkov, ako
sú napr. kamene, modelované svahy, cesty, chodníky, oporné konštrukcie.
2. Verejnou zeleňou sú plochy zelene na verejne prístupných miestach, spravidla vo vlastníctve obce.
3. Verejné priestranstvo definuje osobitný predpis.
§3
Udržiavanie čistoty
1. Každý je povinný počínať si tak, aby svojím konaním nespôsobil znečistenie alebo poškodenie
verejného priestranstva. Verejné priestranstvá je možné užívať len v súlade s ich účelom a
príslušnými právnymi predpismi.
2. V záujme zabezpečenia čistoty, verejného poriadku a zdravého životného prostredia sa na
verejnom priestranstve na území obce Kechnec zakazuje:
a) ukladať a skladovať akýkoľvek materiál (napr. palivo, výrobky, obaly) a odpad akéhokoľvek
druhu na verejnom priestranstve alebo miestnych komunikáciách bez povolenia na používanie
verejného priestranstva,
b) odhadzovať mimo odpadových nádob čokoľvek, napr. papiere, obaly všetkého druhu, ovocie ,
zeleninu, cestovné lístky, ohorky cigariet, žuvačky a iné nepotrebné veci,
c) umývať a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou nutného
očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a poznávacích značiek vozidiel, ktoré je
nevyhnutné na ich bezpečnú prevádzku,
d) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami,
e) vyklepávať a prášiť odevy, koberce a iné textílie z okien alebo balkónov, ak smerujú na
verejné priestranstvo alebo vyhadzovať rôzne predmety,
f) odstavovať vraky vozidiel na verejných priestranstvách
g) v dôsledku vyberania a preberania obsahu zberných odpadových nádob znečisťovať okolie,
h) voľne spaľovať akýkoľvek odpad, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve,
i) vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje a iné
podobné látky,
j) vyhadzovať akékoľvek predmety do koryta vodného toku, alebo ich ukladať na miesta, z
ktorých by mohli byť do nich splavené a tým ohroziť akosť, zdravotnú nezávadnosť alebo
vodného toku,

k) znehodnocovať budovy, miestne komunikácie a chodníky striekaním obrazcov a znakov
sprayovými farbami (tzv. grafity),
l) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni
3. Čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje obec/dodávatelia obce.
4. Zimná údržba je zabezpečovaná obcou, alebo zmluvnými dodávateľmi.
§4
Správa verejnej zelene
1. Správa verejnej zelene zahŕňa najmä:
a) plánovanie tvorby a údržby verejnej zelene,
b) kontrolu tvorby a údržby verejnej zelene,
c) priebežnú kontrolu stavu verejnej zelene,
d) účasť v územnom, stavebnom a inom konaní dotýkajúcom sa verejnej zelene a vydávanie
príslušných stanovísk a vyjadrení.

§5
Ochrana verejnej zelene na území obce
1. V záujme ochrany verejnej zelene je zakázané najmä:
a) mechanické a chemické poškodzovanie stromov a kríkov, trhanie kvetov, svojvoľné
olamovanie, orezávanie alebo výrub,
b) terénne úpravy a iné úpravy bez súhlasu vlastníka alebo obce,
c) vypaľovanie trávy, trávnatých porastov a lístia,
d) jazdenie na plochách verejnej zelene na kolobežkách, kolieskových korčuliach a podobne,
e) parkovanie alebo opravovanie motorových vozidiel na plochách verejnej zelene,
f) poškodzovanie zariadenia verejného priestranstva umiestneného na plochách verejnej zelene.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú poverení
zamestnanci obce, hlavný kontrolór obce, poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce.
2. V prípade vzniku otázok neupravených týmto nariadením sa tieto riadia príslušnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na danú oblasť.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec dňa
..............., uznesením č......./2020.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2020,
ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec dňa 13.3 2020, uznesením č.13/2020.
5. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Kechnec.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli v obci a webovom sídle Obce Kechnec v zmysle ust. § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V Kechneci, dňa ...........................
JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce

