Návrh
Obec Iňa v súlade s § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov v súlade § 4 ods. 3 písm. g) a s ust. § 4 ods. 5 písm. a) bod 2 v súlade s ust. § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
5/2021
o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
a ochranu verejnej zelene

Návrh

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje práva a povinnos fyzických osôb a
právnických osôb na území obce pri udržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene.
2. Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto nariadenia považuje priestor prístupný verejnos bez
obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie.
3. Verejnou zeleňou sú na účely tohto nariadenia dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na
verejných priestranstvách prirodzeným spôsobom, alebo zámerným pestovaním človekom. Sú to
najmä stromy, kry, kvety, trávnaté plochy, ako i nádoby so zeleňou. Súčasťou verejnej zelene sú i
doplnkové zariadenia ako chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky funkčne so zeleňou prepojené.
4. Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržiavanie ich ekologických a este ckých funkcií v prírode
a krajine a na predchádzanie ich neodôvodneného výrubu.
5. Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenu e konania, ktoré môže bezprostredne
alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a este cké funkcie drevín alebo zapríčiniť ich
odumre e.
Článok 2
Pravidlá udržiavania čistoty v obci
1. V záujme zabezpečenia čistoty, verejného poriadku a zdravého životného prostredia sa na území
obce Iňa zakazuje:
a) znečisťovať verejné priestranstvá,
b) umývať, čis ť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou nutného
očistenia skiel, reﬂektorov, koncových sve el a poznávacích značiek,
c) z balkónov, logií a okien umiestnených v tesnej blízkos chodníkov vyklepávať koberce alebo
vyhadzovať rôzne predmety,
d) odstavovať vraky vozidiel na verejných priestranstvách,
e) odhadzovať mimo odpadových nádob čokoľvek, napr. papiere, obaly všetkého druhu, ovocie ,
zeleninu, cestovné lístky, ohorky cigariet a iné nepotrebné veci,
f) v dôsledku vyberania a preberania obsahu zberných odpadových nádob znečisťovať okolie, g)
vypaľovať trávu, trávne porasty a lís e, voľne spaľovať akýkoľvek odpad, spaľovať horľavé látky na
voľnom priestranstve,
h) skladovať akýkoľvek materiál (napr. palivo, výrobky, obaly) a odpad akéhokoľvek druhu na
verejnom priestranstve alebo miestnych komunikáciách bez povolenia na používanie verejného
priestranstva,
i) 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 prietočnosť toku, j)
osadzovať reklamy, plagáty a oznamovania na iných miestach, než vyhradených obcou, k)
znehodnocovať budovy striekaním obrazcov a znakov sprejovými farbami (tzv. graﬁty), l) prepravovať
cez obec náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený pred jeho únikom do okolia (prášeniu,
odkvapkávaniu, spadnu u),
m) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich.

Návrh
2. Osoby, ktoré spôsobili znečistenie alebo poškodenie verejných priestrans ev sú povinné
bezodkladne spôsobené znečistenie alebo škodu na svoje náklady odstrániť, alebo zabezpečiť ich
odstránenie. Tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
Článok 3
Správa a údržba verejnej zelene
1. Obec /a správca verejnej zelene je povinný vykonávať pravidelnú údržbu zelene jej ošetrovaním,
orezávaním, kosením, výrubom a tak ež náhradnou výsadbou za povolený výrub.
2. Pri zabezpečovaní výrubu drevín rastúcich na území obce sa postupuje v súlade s osobitnou
právnou úpravou.
Článok 4
Ochrana drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
1. Zakazuje sa poškodzovanie stromov a kríkov ich svojvoľným olamovaním, orezávaním alebo
výrubom.
2. Za škodu na verejnej zeleni zodpovedá ten, kto ju spôsobil.
3. Fyzické a právnické osoby zodpovedné za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného
nariadenia sú povinné spôsobenú škodu bezodkladne odstrániť na svoje náklady.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Iňa Uznesením č. 27/2-2021 dňa 08.12.2021
2. Toto VZN obce Iňa nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Iňa

Jozef Rosipal
starosta obce
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