Obec Jablonica
Trnavská 801, 906 32 Jablonica
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica
č. 1/2019
o udržiavaní čistoty v obci, správe a údržbe verejnej zelene na území obce,
o údržbe komunikácií a verených priestranstiev v obci Jablonica
Obec Jablonica v zmysle ustanovenia § 4 ods.3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie.
§1
Úvodné ustanovenia
1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje všetkým obyvateľom
a návštevníkom obce Jablonica, podnikom a organizáciám pôsobiacim na území obce
Jablonica práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty, vytváraní estetického prostredia a ochrane
životného prostredia na území obce Jablonica (ďalej len „obec Jablonica“).
2.) Verejné priestranstvá sú zadefinované v § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
3.) Komunikáciami sú pre účely tohto VZN miestne komunikácie vo vlastníctve obce
Jablonica, ktoré slúžia miestnej doprave. Medzi miestne komunikácie pre účely tohto VZN
patria taktiež cestičky, chodníky, samostatné chodníky a pod.
4.) Nehnuteľnosťami pre účely tohto VZN sa rozumejú stavby, spojené so zemským
povrchom pevným základom a pozemky v k.ú. Jablonica.
§2
Zodpovednosť za čistotu a poriadok
1.) Nehnuteľnosti a ploty, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník, resp.
užívateľ upratovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty z nich nedostávali na verejné
priestranstvo.

2.) Občania, podniky alebo organizácie, ktoré vykonávajú výkop, alebo iné práce na
miestnych komunikáciách, alebo verejných priestranstvách, musia mať súhlas obce Jablonica
a zodpovedajú za uvedenie povrchu do pôvodného stavu a vzhľadu v stanovenej lehote
určenej v rozhodnutí.

3.) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú zodpovední za čistenie vstupných
a priľahlých chodníkov a pridomovej zelene.
4.) Za čistenie a údržbu:
a) miestnych komunikácií, zodpovedá obec Jablonica,
b) verejnej zelene zodpovedá obec Jablonica,
c) všetkých pozemkov, zelene pred rodinnými domami, areálov a ostatných plôch, ktoré
bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami, zodpovedajú vlastníci alebo užívatelia týchto
nehnuteľností. Uvedené sa netýka verejných priestranstiev vo vlastníctve obce Jablonica,
ktoré bezprostredne nesusedia s vyššie spomínanými nehnuteľnosťami,
d) cintorína a jeho bezprostredného okolia zodpovedá obec Jablonica.
§3
Čistota a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov
1.) Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných
úsekoch ciest cez obec, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených
výhradne pre chodcov, je povinná odstraňovať obec Jablonica.
2.) Za čistenie a posýpanie miestnych komunikácií a chodníkov v zimnom období zodpovedá
obec Jablonica.
3.) Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti a zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívaním
miestnych komunikácií sa riadi príslušnými ustanoveniami § 9 a § 9a cestného zákona.
§4
Ochrana zelene
1.) Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením
a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky, na účel ich zachovania a ochrany,
zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému
ekologickej stability (§ 3 ods. 1 zákona č. 543/ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/).
2.) Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny
alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu, alebo k poškodzovaniu a ničeniu (§ 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody
a krajiny).
3.) Ochrana zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v obci žijú, alebo sa v
obci prechodne zdržujú.
4.) Vlastník alebo užívateľ preddomovej verejnej zelene, nachádzajúcej sa na pozemkoch,
priľahlých k nehnuteľnosti vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti, je povinný kosiť
preddomovú trávnatú zeleň, ktorá je súčasťou verejného priestranstva v čase od 1.apríla do 30

septembra pravidelne, najmenej raz za dva mesiace. Preddomovou trávnatou zeleňou sa
rozumie trávnatá zeleň, rastúca na pozemkoch priľahlých k nehnuteľnosti vlastníka alebo
užívateľa, bez ohľadu na vlastnícke práva k týmto priľahlým pozemkom. Ak vlastník alebo
užívateľ nehnuteľnosti nevie zabezpečiť kosenie preddomovej zelene, požiada obecný úrad
Jablonica a tento zabezpečí kosenie na náklady žiadateľa, pričom bude účtovať cenu
0,10€/m2.
7.) Pri výrube drevín sa treba riadiť príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane prírody a
krajiny (§ 47 a nasl. zákona o ochrane prírody a krajiny).
§5
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1.) Každý, kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom (platné VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku) je povinný:
a) používať verejné priestranstvo len na stanovený účel a v len v rozsahu vymedzenom
v povolení obce Jablonica,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) po skončení užívania je povinný uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do
pôvodného stavu.
2.) Pri umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení treba postupovať
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
§6
Krátkodobé užívanie verejného priestranstva
1.) Pod krátkodobým užívaním verejného priestranstva sa rozumie zabratie verejného
priestranstva na dobu maximálne 24 hodín. Na krátkodobé užívanie verejného priestranstva
nie je potrebné povolenie obce Jablonica.
2.) Skladovanie materiálov, stavebných materiálov, výrobkov a pod., nie je dovolené v
prejazdoch domov, pred prejazdmi a na prístupových komunikáciách k objektom, na
hydrantoch, uzáveroch vody, plynu, chodníkoch a zeleni.
3.) Predmety určené na odvoz možno na verejnom priestranstve uložiť max. na dobu 24 hod.
pred ich odvozom. Právnická alebo fyzická osoba je povinná zaistiť, aby predmet neprekážal
v cestnej premávke a nespôsoboval iné nebezpečenstvo.
4.) Po odvoze je občan povinný verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť ho do pôvodného
stavu.
§7
Dlhodobé užívanie verejného priestranstva

1.) Používať verejné priestranstvá na iný účel než sú určené a na dobu dlhšiu ako 24
hodín, je možné iba na základe povolenia obce Jablonica, ktorý určí dobu užívania
verejného priestranstva a poplatok za užívanie podľa platného VZN obce o miestnych daniach
a miestnom poplatku.
2.) Povinnosti užívateľa verejného priestranstva:
a) užívať priestranstvo k účelu na ktoré bolo vydané povolenie,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu priestranstva,
c) zabezpečiť vstup do budov, k uzáverom vody, plynu, požiarnym hydrantom,
d) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti občanov,
e) používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení
užívania uviesť na vlastné náklady verejné priestranstvo do pôvodného stavu.

§8
Priestupky a správne delikty
1.) Porušenie povinností, ktoré vyplývajú z tohto VZN bude postihované v zmysle
príslušných právnych predpisov.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce
Jablonica č. 6/2015 o udržiavaní čistoty a zimnej údržbe komunikácií a verejných
priestranstiev a ochrane životného prostredia a zelene na území obce.
2) Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jablonica na svojom zasadnutí dňa 08. 02.
2019 uznesením č. 5/2019.
3.) Toto VZN bolo vyvesené dňa 08. 02. 2019 a nadobúda účinnosť 23. 02. 2019, t. j. 15
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
Vyvesené dňa: 08. 02. 2019
Zvesené dňa: 23. 02. 2019

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

