Obec Nižný Slavkov na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 7/2015
o čistote obce Nižný Slavkov
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Nariadenie určuje všetkým obyvateľom, návštevníkom obce, právnickým a fyzickým
osobám práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty na území obce Nižný Slavkov .
2. Za verejné priestranstvá sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia podľa svojho určenia
verejnému užívaniu. Patria tu miestne komunikácie, mosty, lávky, námestie, chodníky, dvory, parky,
ihriská, pieskoviská a všetky miesta všeobecne prístupné a používateľné a vodné toky.
3. Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev je spoločnou záležitosťou všetkých právnických a
fyzických osôb podnikajúcich a pôsobiacich na území obce ako aj všetkých obyvateľov a návštevníkov
obce Nižný Slavkov. Títo sú povinní zachovávať čistotu verejných priestranstiev, zabraňovať ich
znečisťovaniu a poškodzovaniu.
4. Zabezpečením schodnosti peších komunikácií sa rozumie odstránenie všetkých závad, ktoré môžu
byť príčinou neschodnosti pešej komunikácie v celej svojej šírke, pokiaľ tieto závady vznikli
znečistením, poľadovicou alebo snežením.
5. Zabezpečením prejazdnosti miestnej cestnej komunikácie sa rozumie odstránenie všetkých závad,
ktoré môžu byť príčinou nezjazdnosti vozidlovej komunikácie, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením,
poľadovicou alebo snehom.
6. Priľahlá pešia komunikácia je komunikácia určená výhradne pre chodcov, nachádzajúca sa v
zastavanom území a je v bezprostrednom okolí nehnuteľnosti, najmenej 6 m okolo objektu, príp.
pozemku vrátane prístupového chodníka.
Článok 2
Všeobecné povinnosti
1. Vlastníci objektov /nehnuteľnosti/ sú zodpovední za čistotu priľahlých priestranstiev,
chodníkov, vnútroblokových komunikácii a vnútroblokovej zelene. Chodníky hraničiace s
nehnuteľnosťou, schody /po celej šírke chodníka/ prípadne pás zeme hraničiaci s
nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, musia byť čistené podľa potreby. Čistením chodníkov sa rozumie
zametanie, prípadne umývanie chodníkov, odstraňovanie blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt.
Zametať nečistoty z chodníkov na komunikáciu je zakázané!
2. Vlastníci môžu preniesť túto povinnosť na správcov, nájomcov, prípadne užívateľov nehnuteľností.
Vlastník sa týmto nezbavuje zodpovednosti.
3. Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie
udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, zabezpečením zjazdnosti
vozidlových a schodnosti peších komunikácií.
4. Vlastník na výzvu oznámi obci Nižný Slavkov meno a adresu osoby zodpovednej za čistenie
priľahlého chodníka k pozemku.

5. Vlastník objektu je ďalej zodpovedný:
a) za udržanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, na dvore a pod.,
b) za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov,
brán, odkvapových žľabov, striech, komínov a plotov.
6. Právnické a fyzické osoby pôsobiace v obchodnej činnosti zodpovedajú za vzhľad a
čistotu výkladných skríň.
7. Za čistotu chodníkov pred bytovými domami zodpovedajú vlastníci.

Článok 3
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev
1. Na verejných priestranstvách je zakázané:
a) odhadzovať papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky, ohorky
cigariet, popol, žuvačky a iné nepotrebné veci a odpadky mimo miestnych odpadových nádob,
b) zakladať nepovolené skládky odpadov,
c) prehrabávať a vyberať odpad zo smetných nádob,
d) nechávať otvorené smetné nádoby, ktoré majú uzatvárateľný kryt,
e)vhadzovať odpad z domácností do smetných nádob umiestnených pri chodníkoch parkoch,
f) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami
alebo iným podobným spôsobom,
g) umývať a čistiť motorové vozidlá saponátovými a chemickými prostriedkami,
h) znehodnocovať, poškodzovať a ničiť mestskú zeleň, verejné objekty a zariadenia,
pamiatkové objekty a zariadenia ako sú sochy, pamätníky a pod.,
i) vypaľovanie trávy, trávnych porastov a voľné spaľovanie akéhokoľvek odpadu,
j) umiestňovať reklamy, plagáty na iných miestach ako na to určených, umiestňovať
odpadové nádoby bez súhlasu mestského úradu,
k) znečisťovať fasády domov a objektov rôznymi kresbami,
l) používať lavičky, hojdačky a iná zariadenia spôsobom iným ako na to určeným,
m) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škvaru bez povolenia
príslušného orgánu mestského úradu.
2. Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo
právnické osoby. Tieto sú povinné bezodkladne spôsobenú škodu odstrániť alebo
zabezpečiť na svoje náklady jej odstránenie. Sú právne zodpovedné za následky
vzniknuté z dôvodov tohto znečistenia a poškodenia. Dvory, záhrady, pozemky, areály
súkromných osôb, organizácií a podnikov sú povinní vlastníci upratovať a trvale
udržiavať tak, aby neboli porastené burinou, prašné a nevzhľadné.
3. Každý zásah súkromnej či právnickej osoby do súčasného stavu zelene, najmä jej
likvidácie, je možné realizovať len v súlade s ustanoveniami Zákona SNR č.287/1994 Z.z. O ochrane
prírody a krajiny.
Článok 4
Skladanie a nakladanie materiálov a výrobkov
1. Zastaviť pri skladaní a nakladaní materiálov a výrobkov na verejnom priestranstve je
dovolené len vtedy, ak to nie je možné vykonať na inom mieste (dvor a pod.). Naloženie
a zloženie materiálov musí byť v čo najkratšom čase.
2. Zakazuje sa skladovanie materiálov, uhlia, stavebných materiálov, výrobkov a pod. na

prístupových cestách k objektom, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu a kanalizačných vstupoch,
verejných priestranstvách a zeleni. Ukladanie popola je povolené len v zberných nádobách na domové
odpady. Po manipulácii s materiálom alebo výrobkami je dopravca alebo príjemca povinný verejné
priestranstvo vyčistiť.
Článok 5
Odpad
Podmienky zhromažďovania, ukladania, manipulovania a likvidácie komunálneho
odpadu, sutín, organického a nadrozmerných odpadov upravuje osobitné všeobecne záväzné nariadenie
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území obce
Nižný Slavkov.
Článok 6
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1. Používať verejné priestranstvá vo vlastníctve obce na iný účel, na ktoré sú určené, je
možné iba na základe súhlasu miestneho úradu.
2. Pod zvláštnym užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
- rozkopávky komunikácií, ciest a plôch zelene,
- umiestnenie reklamných pútačov,
- dočasné umiestnenie kolotočov, lunaparkov, cirkusov a iných kultúrnych produkcií,
- záber verejného priestranstva pre ambulantný predaj včítane jarmokov, búrz a iných
predajných akcií,
- záber verejného priestranstva pre prístup na stavenisko, skládku a iné plochy,
- parkovanie vozidiel na verejných priestranstvách mimo vyhradené plochy,
- umiestnenie dočasných drobných stavieb,
- umiestnenie nádob na zber a odvoz nadrozmerných objektov, sutín z búračiek, odpadov po stavebných
úpravách,
- letné stolovanie pred reštauračnými zariadeniami,
- umiestnenie stavebných materiálov.
3. Vylepovanie plagátov a umiestňovanie reklám, pútačov a iných oznámení na veci vo
vlastníctve mesta Lipany mimo miest vyhradených mestským úradom sa zakazuje. V prípade porušenia
zákazu budú tieto propagačné materiály odstránené na náklady príslušnej fyzickej osoby alebo
organizácie.
Článok 7
Zimná údržba
1. Správa a údržba ciest PSK, ako správca ciest III. tr., vrátane ich prejazdných
úsekov cez obec Nižný Slavkov, zabezpečujú zimnú údržbu hlavnej komunikácie.
2. Obec Nižný Slavkov, ako vlastník miestnych vozidlových komunikácií, zabezpečuje zimnú
údržbu na všetkých komunikáciách, okrem komunikácií účelových.
3. Vlastníci obchodných a iných podnikateľských prevádzok sú povinní:
- zabezpečiť schodnosť priľahlej pešej komunikácie včítane prístupového chodníka ku prevádzke.
4. Vlastníci, resp. užívatelia rodinných domov a nehnuteľností (záhrady, stavebné
pozemky, atď.) sú povinní zabezpečiť schodnosť priľahlej pešej komunikácie.

Článok 8
Sankcie
Za porušenie tohto nariadenia budú ukladané sankcie podľa zákona č.372/90 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolu dodržiavania nariadenia môžu
vykonávať poslanci obecného zastupiteľstva a poverení pracovníci miestneho úradu.
Článok 9
Záverečné a zrušovacie ustanovenie
1. Toto VZN bolo prejednané a schválené na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Nižnom Slavkove
dňa 14.12.2015.
2. Po schválení a zverejnení VZN nadobúda účinnosť 01.01.2016.

V Nižnom Slavkove 15.12.2015

Ing. Jozef Kamenický
starosta obce
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