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OBEC SULÍN 
 
Su- ..../2022-OBU                                    

                                                                       

 

 
                                                     

 

 

 

 

N Á V R H 

 

 

Obec  Sulín na základe  § 4 ods. 5 písm. a) bod 2, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. f)  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto 

 

 

 

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 

 

č. 1 / 2022 

 

o udržiavaní čistoty v obci Sulín a ochranu verejnej zelene 
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Článok 1 

Rozsah pôsobnosti 

 

 

1.  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia / ďalej len „nariadenie“ / je v rámci svojej 

právomoci v súlade s platnými predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého 

životného prostredia v obci Sulín.  

 

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 dôsledkoch a upozorňovať na prípady ohrozovania a poškodzovania životného 

prostredia.  

 

3.  Každý je povinný zdržať všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnymi predpismi 

ohrozoval alebo zhoršoval zdravotný stav životného prostredia a oznamovať príslušným 

orgánom všetky prípady ohrozovania  alebo zhoršovania stavu životného prostredia.  

 

4.  Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty verejného 

priestranstva.  

 

5. Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách je spoločnou povinnosťou všetkých 

občanov, ktorí v obci žijú alebo sa len prechodne zdržujú. Preto všetci občania obce musia dbať 

o čistotu verejného priestranstva, zdržiavať sa všetkého, čo by priestranstvo znečisťovalo. 

 

 

 

Článok 2 

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. Zakazuje sa na verejnom priestranstve: 

 

a) ukladať a skladovať materiál všetkého druhu vrátane odpadu bez povolenia obce, 

b) ukladať odpad vedľa nádob na ich zber, 

c) odhadzovanie odpadkov a žuvačiek, 

d) kŕmenie voľne sa pohybujúcich zvierat, 

e) znečisťovanie pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami, 

f) umývať motorové vozidlá, 

g) vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje a 

iné podobné látky, 

h) spaľovať odpad. 
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3. Čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje obec prostredníctvom svojich zamestnancov 

alebo uchádzačov o zamestnanie vedených na úrade práce, vykonávajúcich verejnoprospešné 

práce v obci.  

 

4. Zimná údržba je zabezpečovaná na základe zmluvy o poskytovaní služieb s Roľníckym 

družstvom „ Prameň“ Sulín.  

 

 

Článok 3  

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním záväzného nariadenia vykonávajú:  

    a) štatutárny zástupca obce,  

    b) poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

Článok 4  

Priestupky 

 

1.  Za porušenie  tohto VZN možno uložiť pokutu do 33 eur. 

 

2. Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie môže obec podľa § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 €.  

 

3.  Porušenie ustanovení tohto VZN je možné sankcionovať aj v zmysle osobitných predpisov. 

 

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, a to zákon 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  v Sulíne 

dňa …..................... 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ............................. 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle 

obce od .............................   do ................................. 

 

 

 

 

                                                                                                      Anna Hiľáková 

                                                                                                       starostka obce  


