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Obec Kysak v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

vydáva 
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
č. 2/2011 

 

o čistote a o verejnom poriadku 
 
 
 

PRVÁ ČASŤ  
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

 
§ 1 

Účel a predmet   
 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie") je utvárať a chrániť 
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj 
zabezpečovať verejný poriadok v obci Kysak.  
 

§ 2 
Pôsobnos ť 

 
Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby (ďalej 

len "všetky osoby") zdržiavajúce sa na území obce.  
 

§ 3 
Vymedzenie základných pojmov 

 
Pre účely tohto nariadenia sa pod pojmom verejné priestranstvo rozumejú všetky miesta, 

ktoré slúžia na verejné účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať.  
 

 
DRUHÁ ČASŤ 
ČISTOTA 

 
§ 4  

Čistota verejných priestranstiev 
 
1. Je zakázané akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev, umiestňovanie odpadu na iné 

miesta a do iných nádob, než ktoré sú na to určené a vyberanie odpadov z týchto miest a nádob.  
2. Je zakázané poškodzovať verejnú zeleň, vodné toky  a iné verejné zariadenia (napr. verejné 

osvetlenie, nádoby na odpad a pod.).  
3. Každý je povinný dbať, aby pri svojej činnosti neobťažoval iné osoby prachom, dymom, pachmi, 

pevnými alebo tekutými odpadmi.   
4. Ak dôjde k znečisteniu verejného priestranstva je osoba, ktorá znečistenie spôsobila, povinná 

bezodkladne ho odstrániť.  
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5. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní zabezpečovať čistotu verejných 
priestranstiev priľahlých k ich nehnuteľnosti.1  

6. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní vyčnievajúce konáre stromov 
alebo iných rastlín obstrihať a upraviť tak, aby neprekážali chodcom  a nenarušovali cestnú 
premávku na miestnych komunikáciách,  stromy v blízkosti elektrického vedenia (rozvod nn, TKR, 
VO, Telefón a MR) upraviť tak aby nezasahovali do vedenia.  

7. Je zakázané dlhodobé parkovanie na miestnych komunikáciách, obmedzovať ich údržbu 
a ohrozovať bezpečnosť premávky. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
VEREJNÝ PORIADOK  

 
§ 5  

1. V záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce 
obyvateľov obce a ochrany životného prostredia sú všetky osoby pri svojej činnosti povinné 
rešpektovať práva a právom chránené záujmy ostatných obyvateľov obce.  

2. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie verejného 
poriadku, napr. správaním sa na verejnosti v rozpore s dobrými mravmi, hlukom, vibráciami a 
pod.  

3. Používanie akýchkoľvek zdrojov hluku a vibrácií, prekračujúcich prípustné hodnoty pre denný a 
nočný čas ustanovené osobitným predpisom2, je zakázané.  

 
Podmienky predaja, podávania a požívania alkoholick ých nápojov 

 
§ 6 

Zákaz požívania alkoholických nápojov 
 
1. Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách,  mimo  zariadení na to určených, 

prevádzkovo a priestorovo prispôsobených,  je zakázané v čase od 5.00 hod. do 3.00 hod. 
nasledujúceho dňa 

a) v okolí areálov škôl, školských, predškolských a výchovno-vzdelávacích zariadení, na 
detských ihriskách a v ich okolí,   

b) v okolí zdravotníckych zariadení,  
c) v okolí úradov verejnej správy,  
d) v okolí  kostolov, domu smútku a cintorínov,  
e) na  autobusovej zastávke, 
f) v okolí železničnej stanice 

 
2. Obec môže určiť výnimku zo zákazu požívania alkoholických nápojov pri kultúrnych a športových 

podujatiach verejným oznamom podľa § 7 ods. 1. 
 

                                                 
1 § 9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
2 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
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§ 7 
Predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov   

pri kultúrnych a športových podujatiach 
 
1. Pri kultúrnych a športových podujatiach a akciách v obci môže obec verejným oznamom určiť 

podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov. 
 

§ 8 
Obmedzenie vo ľného pohybu psov 

 
1. Voľný pohyb psov je zakázaný na detských ihriskách, športoviskách a v ich blízkosti. Držiteľ psa 

je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie spôsobené psom z verejného priestranstva.  
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
SPOLOČNÉ USTANOVENIE 

 
§ 9 

Sankcie 
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.3 

 
 

PIATA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA  

 
§ 10 

Zrušovacie ustanovenie  
Zrušuje sa:  
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2000 o ochrane životného prostredia a verejného poriadku 

v obci Kysak. 
 

§ 11 
Účinnos ť 

 

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19.11.2011.  

 
 
 

Ing. Ľubomír  Krajňák 
starosta obce 

 
 

                                                 
3 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/1996 Z. z. o 
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb, zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 


