Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Dražice
č. 6/2022
ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci
a ochranu verejnej zelene na území obce Dražice

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Dražice dňa:27.04.2022
Zverejnený na webovej stránke Obce Dražice dňa: 27.04.2022
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 27.04.2022
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkového konania: 12.05.2022
Pripomienky je možné zasielať:
- písomne na adresu: Obec Dražice, Dražice 32, 980 23 Dražice
do 12.05.2022 do 12:00 hod.
- ústne do zápisnice na Obecnom úrade v obci Dražice do 12.05.2022 do 12:00 hod.
- elektronicky na e-mailovú adresu: ocu@drazice.sk,
do 12.05.2022 do 24:00 hod.
Počet doručených pripomienok: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené do 24.05.2022
VZN č. 6/2022 schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dražice
uznesením č. 14/2022 dňa: 30.05.2022
Schválené VZN č. 6/2022 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené
na webovom sídle obce Dražice dňa: 31.05.2022
VZN č. 6/2022 nadobúda účinnosť dňa: 15.06.2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Dražice na základe ust. § 4 ods. 5 písm. a) bod 2.
v spojení s § 4 ods. 3 písm. g) a ust. § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Dražice toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2022
ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu
verejnej zelene na území Obce Dražice
PREAMBULA
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004
o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd
v súčasnosti je v Európskom spoločenstve veľa kontaminovaných miest, ktoré predstavujú
závažné zdravotné riziká, a strata biodiverzity sa v posledných desaťročiach dramaticky
zrýchlila. Nečinnosť by mohla mať za následok väčšiu kontamináciu obcí a miest (lokalít)
a väčšie straty biodiverzity v budúcnosti.
Prevencia a odstraňovanie environmentálnych škôd v maximálnom možnom rozsahu
prispieva k realizácii cieľov a zásad environmentálnej politiky európskeho spoločenstva. Pri
rozhodovaní, ako tieto škody odstraňovať, musia byť brané do úvahy aj miestne (lokálne
a regionálne) podmienky. Preventívne opatrenia znamenajú akékoľvek opatrenia, ktoré sa
prijmú ako reakcia na udalosť, konanie alebo opomenutie, ktoré spôsobuje bezprostrednú
hrozbu vzniku environmentálnej škody, s cieľom takejto škode predísť alebo ju minimalizovať.
ČASŤ PRVÁ Všeobecné ustanovenia
§ 1 Pôsobnosť všeobecne záväzného nariadenia a vymedzenie pojmov
(1) Toto nariadenie upravuje pravidlá na udržiavanie čistoty a pravidlá na ochranu verejnej
zelene na celom území Dražice a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na území obce
pri udržiavaní čistoty v obci a pri ochrane verejnej zelene v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (udržiavanie čistoty v obci, správu a
údržbu verejnej zelene).
Obec Dražice užívaním týchto pozemkov plní svoje verejné funkcie súvisiace s uspokojovaním potrieb
jednotlivých subjektov – fyzických i právnických osôb, čo je jej povinnosť stanovená zhora uvedeným
zákonom.
(2) Verejným priestranstvom na území Obce Dražice sú všetky pozemky nachádzajúce
sa na území obce slúžiace verejnému užívaniu, t. j. ide o pozemky užívané pre potreby
všetkých, pričom pod verejným užívaním sa chápe užívanie všeobecne prístupných
materiálnych (verejných) statkov vopred neobmedzeným okruhom užívateľov, ktoré
nevylučuje z obdobného užívania toho istého statku iných, aj len potenciálnych užívateľov.
Toto užívanie na území Dražice má verejnoprávnu povahu, pričom vôľa vlastníka pozemku nehrá
žiadnu roľu. Nevyžaduje žiadne rozhodnutie správneho orgánu,
nie je preň treba žiadne povolenie, okruh užívateľov je neobmedzený.
(3) Priestor, ktorý spĺňa zákonné znaky verejného priestranstva je verejným priestranstvom
zo zákona (ex lege).
(4) Verejnou zeleňou sú na účely tohto nariadenia dreviny a kry (zeleň) vysádzané na plochách
slúžiacich verejnosti (verejných priestranstvách) bez akýchkoľvek obmedzujúcich opatrení
zo strany vlastníka, najmä námestia, parky a pod., dreviny, byliny a ich spoločenstvá
vyvinuté na určitej ploche 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 s verejnou zeleňou prepojené.
(5) Ochrana verejnej zelene (cieľ regulácie) je činnosť zameraná na udržanie ekologických
a estetických funkcií verejnej zelene a na predchádzanie jej poškodzovania. Zahrňuje aj
zlepšovanie estetického vzhľadu Obce Dražice a estetickej kvality ako súčasti prostredia
obklopujúceho človeka v jeho komunite a premietajúci sa do kvality života a pohody bývania na
území Obce Dražice.
(6) Poškodzovanie verejnej zelene je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže
bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie
verejnej zelene alebo zapríčiniť jej odumretie.
(7) Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti jednotlivých
subjektov vyplývajúce z osobitných všeobecne záväzných nariadení obce (napríklad všeobecne
záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania zvierat, všeobecne záväzné
nariadenie obce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej
zelene, všeobecne záväzné nariadenie obce o vyhlásení obecného chráneného územia, a pod.)
§ 2 Všeobecné zásady a pravidlá
(1) Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti povinný udržiavať čistotu a neznečisťovať
územie obce.
Tým nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a rozhodnutí
príslušných orgánov vrátane stavebného úradu.
(2) Každý je pri vykonávaní činností, ktorými môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť verejnú
zeleň povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo
k poškodzovaniu a ničeniu.
(3) Všetky úkony, postupy a činnosti súvisiace s udržiavaním čistoty na území obce a ochranou
verejnej zelene musia byť v súlade s územným plánom Obce Dražice
ČASŤ DRUHÁ Pravidlá na udržiavanie čistoty v obci
§3
(1) Za zabezpečenie čistoty a údržby na verejnej zeleni na verejných priestranstvách
zodpovedá obec.
(2) Správu a ochranu verejnej zelene zabezpečuje obec sama.
(3) Obec zabezpečuje pravidelnú údržbu zelene jej ošetrovaním, orezávaním, kosením,
výrubom, dosadbou, opravou trávnikov a taktiež náhradnou výsadbou za povolený výrub.
Údržba verejnej zelene prebieha nepretržite, pričom musí vytvárať podmienky pre
optimálny rast a vývoj verejnej zelene.
(4) Pravidelné kosenie verejnej zelene sa vykonáva minimálne 4x krát ročne.
(5) Pri zabezpečovaní výrubu drevín rastúcich na území obce sa postupuje v súlade s osobitnou
právnou úpravou
ČASŤ TRETIA
§ 4 Pravidlá na ochranu verejnej zelene na území obce
(1) Na území Obce Dražice sa zakazuje na verejnej zeleni:
a) jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou
štvorkolkou , snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom mimo miestnej
komunikácie, účelovej komunikácie alebo inej spevnenej cesty,
b) jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle mimo cesty,
miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,

c) parkovať alebo opravovať motorové vozidlá, čistiť a umývať dopravné prostriedky,
stroje a zariadenia,
d) sánkovanie a lyžovanie na miestach výsadby drevín na verejnej zeleni,
e) rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávnaté porasty,
f) poškodzovať trávnaté plochy verejnej zelene a to vrátane spevnených časti a obrúb,
g) vysádzať a presádzať dreviny bez súhlasu obce,
h) mechanicky a chemicky poškodzovať dreviny a to vrátane olamovania a neodborného
orezávania vetiev drevín, ako aj lezenia na dreviny, upevňovania nepôvodných
predmetov na dreviny (oznamy, plagáty a pod.),
i) zbierať plody drevín,
j) narúšať koreňovú sústavu drevín aj ich nadzemných častí,
k) vysádzať nepôvodné druhy drevín,
l) svojvoľné vysádzanie živých a umiestňovanie neživých prvkov zelene do plôch verejnej
zelene,
m) umiestňovať bez súhlasu obce rôzne zariadenia, odpadové nádoby a podobné veci, ktoré
môžu spôsobiť poškodenie verejnej zelene,
n) vykonávať terénne úpravy a iné úpravy verejnej zelene,
o) budovať oplotenie pozemku alebo iné technické zábrany,
p) zriaďovať prístupové komunikácie pre motorové vozidlá alebo záprahové vozidlá,
q) znečisťovať plochy verejnej zelene odpadkami, zvratkami, či vykonávaním telesnej
potreby, pľuvaním, odhadzovaním žuvačiek, prilepovaním žuvačiek,
r) akokoľvek kontaminovať verejnú zeleň a aplikovať chemické látky alebo hnojivá, a to
vrátane skladovania a umiestňovania nebezpečných látok poškodzujúcich verejnú zeleň
(kyseliny, minerálne látky ropné látky, oleje, farby a rozpúšťadlá, cement, vápno a pod.),
s) ukladať odpad alebo skladovať stavebný materiál, drevo alebo iný materiál, ktorý môže
spôsobiť zhutnenie pôdy
t) vypaľovať akékoľvek porasty, vykonávať spaľovanie konárov, lístia a organických
zvyškov rastlín,
u) umiestňovať na plochy verejnej zelene reklamné a iné objekty, umiestniť informačné,
reklamné alebo propagačné zariadenia, reklamné stojany, pútače a iné nosiče reklamy
a komerčných informácií,
v) umiestniť stavbu a to vrátane dočasných stavieb (letné terasy, prístrešky a pod.),
w) vykonávať rozkopávky a stavebné práce bez príslušných povolení a rozhodnutí,
uskladňovať rôzne materiály (štrk, piesok, tvárnice, tehly a pod.), stavať konštrukcie,
x) zakladať alebo udržiavať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce
predmety, manipulovať s horľavými materiálmi alebo vypaľovať vegetačný kryt,
y) vykonávať činnosť narúšajúcu vodný režim,
z) pásť, napájať, preháňať alebo nocovať hospodárske zvieratá,
(2) Na území obce sa obmedzujú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na verejnú zeleň.
ČASŤ ŠTVRTÁ SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia § 5
Obec celoplošne reguluje činnosti odohrávajúce sa na iných miestach než verejných
priestranstvách, ktorých následky sa prejavujú na verejných priestranstvách a môžu čistotu
a poriadok na území Obce Dražice narušovať.
§6
(1) Za škodu na verejnej zeleni zodpovedá ten, kto ju spôsobil.
(2) Fyzické a právnické osoby zodpovedné za porušenie ustanovení tohto všeobecne

záväzného nariadenia sú povinné spôsobenú škodu bezodkladne odstrániť na svoje náklady.
§ 7 Sankcie
Za porušenie povinností uložených týmto všeobecne záväzným nariadením Obec Dražice uloží
sankcie podľa osobitných predpisov (priestupok - zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov – najmä § 35, § 45, § 46, § 47 ods. 1 písm. d) a g), § 48 a správne delikty - zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - § 27b.
§ 8 Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Dražice
dňa 30.05.2022 uznesením č. 14/2022
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Dražice formou všeobecne záväzného nariadenia.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.06.2022

V Dražiciach dňa 31.05.2022.

..........................................
Krisztián Kovács
starosta obce Dražice

