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Obecné zastupiteľstvo v Hažíne podľa § 4 ods. 3  písm. g/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov s použitím  § 11 ods. 3 písm. g/ cit. zákona vydáva pre katastrálne územie obce    
H AŽ Í N toto 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ć. 1/2012 

 
O VYTVÁRANÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDI A O OCHRAN E 

VEREJNÉHO PORIADKU A ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE HAŽÍN 
 

1 
Úvodné  ustanovenia 

 
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v rámci svojej právomoci a v súlade 

s platnými predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého životného prostredia 
v katastrálnom území obce Hažín. 

2. Každý má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä zdravom a esteticky kvalitnom životnom prostredí, 
zodpovedajúcom čo najúplnejšie potrebám a požiadavkám rozvoja občanov, podieľať sa na starostlivosti 
o neho, byť informovaný o stave životného prostredia, jeho príčinách a dosledkov a upozorňovať na prípady 
ohrozovania a poškodzovania životného prostredia. 

3. Každý je povinný sa zdržať všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnymi predpismi ohrozoval alebo 
zhoršoval stav životného prostredia a oznamovať príslušným orgánom všetky prípady ohrozovania 
životného prostredia. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredia je udržiavanie čistoty verejného priestranstva, 
ochrana verejného poriadku a rozširovanie zelene. 
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Čistota verejných priestranstiev 
 
1. Za verejné priestranstva (ďalej len VP) sa podľa VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému 

užívaniu, zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä komunikácie, chodníky, zelené pásy, cesty, 
športoviská, priestranstvá v okolí obecných budov. 

2. V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia sa v obci 
zakazuje znečisťovať verejné priestranstva najmä: 

- odhadzovať odpadky /smetie, papiere, obaly, zvyšky ovocia .../ 
- znečistovať verejné pristranstvá odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími tekutinami, vrátane 

tekútých fekálií, maštaľného hnoja a humusu, 
- znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel  všetkého druhu, 
- akokoľvek znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú zeleň, verejné objekty a zariadenia, 
- zakazuje sa vypaľovanie trávy, neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov rastlín, 
- nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehovať alebo znečisťovať komunikácie 

a chodníky, verejné priestranstvá. 
3. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľností, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný 

vlastník, užívateľ upratovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá. 
Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov, 



vyčnievajúcich na chodníky a ulice pravidelne strihať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili 
cestnú premávku. 

4. Za poriadok , čistenie a údržbu chodníkov  a zelených pásov počas celého roka zodpovedá vlastník, resp. 
užívateľ priľahlej nehnuteľnosti. 

5. Za poriadok a čistotu obecného cintorína a jeho bezprostredného okolia zodpovedá každý obyvateľ obce. 
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Miestne komunikácie 
 
1. Na území obce sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípusnú mieru a ďalej vozidlám, 

ktoré majú nadmernú hlučnosť a nadmerne znečisťujú životné prostredie. 
2. Pri poškodení či znečistení miestnej komunikácie alebo cesty, ktoré spôsobí, alebo može spôsobiť závadu 

v zjazdnosti, je povinný ten, kto poškodenie či znečistenie spôsobil bez prieťahov ho odstrániť 
a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie 
náklady spojené s odstránením znečistenia či poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu. 
Užívatelia ciest a miestnych komunikácii nesmú a je zakázané 

- znečisťovať alebo poškodzovať dopravné značenie 
- prechádzať cestné priekopy 
- otáčať poľnoh. stroje na vozovke, krajnici a priekopách pri vykonávaní poľných prác 
- poškodzovať súčasti komunikácii, cestnú zeleň 
- používať stroje a zariadenia, ktoré možu spôsobiť poškodenie komunikácie 
3. V celej obci sa zakazuje 
- vozidlám hromadnej dopravy, medzinárodnej cestnej premávky, záprahovým vozidlám, zvláštnym 

vozidlám a jazdným súpravam stáť na krajnici miestnej komunikácie. 
Na tieto účely sú v obci k dispozícii vymedzené priestory pred predajňou potravín a pohostinstva, dolná otáčka 
autobusu a cesta smerom k obecnému cintorínu. 
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Osobitné užívanie verejného priestranstva 
 
1. Každý kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom je povinný: 
- používať VP tak, aby sa čo najmenej obmedzovalo jeho užívanie obyvateľmi pôdy, 
- zabezpečiť ochranu voči ostatným užívateľom VP, najmä v nočných hodinách, 
- zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu VP a jeho zariadení, 
- po skončení užívania je povinný uviesť VP na svoje náklady do pôvodného stavu. 
2. Vývoz hliny a starého stavebného materiálu možno likvidovať len na miesto po dohode a povolení na OcÚ. 
3. Nakladať a skladať materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na VP sa povoľuje len vtedy, ak sa to nedá 

urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste, po povolení na OCÚ a  uhradení poplatku za užívanie VP. 
4. Po skončení práce je prepravca alebo príjemca  povinný VP vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu. 
5. Takéto užívanie VP podlieha oznamovacej a poplatkovej povinnosti. 
6. Z dôvodu ochrany povrchových a podzemných vod pred znehodnocovaním škodlivými látkami ako sú kaly 

alebo tuhé  znečistené látky a odpady všetkého druhu, ktoré vznikli pri zbere a zvoze odpadov 
z domácnosti, sa zakazuje voľné vypúšťanie týchto látok v katastrálnom území obce Hažín. 

7. Vývoz týchto látok si každý obyvateľ obce zabezpečuje sám  prostredníctvom firiem vykonávajúcich túto 
činnosť (napr. VVS) 

8. Subjekt zabezpečujúci vývoz odpadu je povinný vypustiť ho na miesto stanovené Obecným úradom. 
   5 

Povinnosti pri zakladaní, asanácií a starostlivosti 
o verejnú zeleň 

 
1.  Pri zakladaní plôch a prvkov zelene (zatrávňovanie, výsadby rastlín) je každý povinný dodržiavať zásady 

záhradno-technických a záhradníckych technológií podľa vypracovanej a schválenej projektovej 
dokumentácie. 

2.  Pri starostlivosti o plochy a prvky zelene vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, je každý správca 
povinný dodržiavať časovo vymedzené odborné záhradnícke zásahy a činnosti pri udržiavaní (údržbe), 
ošetrovaní, asanácii (čiastočné alebo úplné odstránenie vegetácie) a obnove plôch zelene; vrátane 
starostlivosti o príslušenstvo plôch zelene. 

3. O asanácii (výrube) stromov alebo krovinatých porastov rozhoduje orgán ochrany prírody v zmysle platných 
právnych predpisov. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje: 



a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou  alebo krovitých porastov 
s výmerou do 10 m2, s výnimkou drevín rastúcich na  území s II. alebo III. stupňom ochrany, na 
cintorínoch alebo ako súčasť verejnej  zelene 
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich 
mesiacov odo dňa výrubu,  je výrub  potrebné nahlásiť do 5 dní orgánu ochrany prírody 
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku, výrub je 
potrebné nahlásiť do 5 dní orgánu ochrany prírody, 
d) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných 
záhradách alebo záhradkárskych osadách. 

4. Zakladanie, starostlivosť a obnovu zelene na VP, ktoré sú vo vlastníctve a užívaní obce, vykonáva Obec 
Hažín, prípadne ňou poverená osoba.  
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Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány samosprávy obce /starostka , poslanci, pracovníci 

obce/. 
2. Za nedodržiavanie ustanovení tohto VZN sa zodpovedné osoby a porušovatelia postihnú podľa príslušných 

právnych predpisov /zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zák. SNR č. 524/1990 Zb. a pod./ 
3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hažíne dňa ……………... 
4. Týmto sa ruší VZN  o vytvárení zdravého životného prostredia a ochrane verejeného poriadku a zelene na 

území obce Hažín zo dňa 1.8.2008. 
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Ing. Marianna Šimková 
                                                                                                                                                        starostka obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


