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Obec Geraltov v rámci výkonu samosprávy podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 

4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 1/2022 

o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane a údržbe verejnej zelene 

 

 

Článok 1 

Rozsah pôsobnosti 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na reguláciu činností a stanovenie 

povinností na verejných priestranstvách. Verejné priestranstvo definuje osobitný predpis. Sú to 

najmä miestne komunikácie, zastávky SAD, zelené pásy a priestor okolo miestnych komunikácií po 

hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných nehnuteľností, cintoríny a podobne. Toto všeobecne 

záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Geraltov a 

upravuje niektoré povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k verejnej zeleni. 

 

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) realizovať grafiti mimo obcou schválených miest, 

g) vyklepávať a prášiť odevy, koberce a iné textílie mimo na to určených miest; uvedené 

platí a aj o týchto činnostiach z okien alebo balkónov, ak smerujú na verejné 

priestranstvo, 

h) grilovať mimo na to určených miest, 

i) umývať motorové vozidlá, 

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

iné podobné látky, 

k) spaľovať odpad, 

l) vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber, 

m) umiestňovať plagáty, reklamy a iné oznámenia na iných miestach ako na to určených. Na 

území obce povoľuje umiestnenie reklamných a informačných tabúľ obec Geraltov, 

n) poškodzovať dopravné značenie, verejné osvetlenie alebo akýkoľvek iný majetok vo 

vlastníctve obce alebo iných osôb. 

(3) Čistenie verejných priestranstiev a zimnú údržbu zabezpečuje obec Geraltov. 

 

Článok 3 

Tvorba a údržba verejnej zelene 

 

(1) Zeleňou podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú stromy, kríky, byliny a trávy 

rastúce v prirodzenom alebo architektonicky upravenom prostredí vrátane súvisiacich 

neživých prvkov, ako sú napr. kamene, modelované svahy, cesty, chodníky, oporné 

konštrukcie. 
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(2) Verejnou zeleňou sú plochy zelene na verejných priestranstvách, a to spravidla vo 

vlastníctve obce. 

(3) Tvorbu a údržbu verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve obce vykonáva obec; môže 

tým však poveriť iný subjekt (dodávateľa prác). Tvorbu a údržbu verejnej zelene na 

pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, zabezpečujú spravidla vlastníci týchto 

pozemkov. 

(4) Pri tvorbe verejnej zelene je nutné riadiť sa platnými záväznými dokumentmi obce, prípadne 

aj projektovou dokumentáciou sadovníckych úprav. 

(5) Projektovanie a výsadba verejnej zelene sa riadi zásadami záhradnej a krajinnej architektúry, 

rešpektuje ochranné pásma inžinierskych sietí a požiadavky na jej racionálnu údržbu a 

ochranu. 

(6) Tvorba zelene na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce, je možná len so súhlasom obce. 

(7) Plochy verejnej zelene musia byť udržiavané tak, aby bola zeleň vo funkčne a esteticky 

vyhovujúcom stave.  

(8) Pri údržbe verejnej zelene je nutné najmä: 

a) udržiavať čistotu na plochách verejnej zelene, 

b) zabraňovať zaburineniu a šíreniu inváznych druhov burín, 

c) vykonávať pravidelné kosenie a zber lístia, 

d) vhodným spôsobom vykonávať orez konárov a odstraňovať odumretú drevnú hmotu, 

e) odstraňovať stromy v havarijnom alebo zlom zdravotnom stave, ktoré môžu predstavovať 

nebezpečenstvo, 

f) vykonávať potrebné úpravy zelene, aby nedochádzalo k zhoršeniu rozhľadových pomerov 

pri cestách a križovatkách alebo zakrytiu dopravných značiek ani k presahu zelene do 

ciest. 

(9) Nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník, resp. užívateľ 

upratovať a trvalo udržiavať tak, aby sa neznečisťovalo verejné priestranstvo, a aby tým 

neohrozovali majetok, zdravie a život občanov a majiteľov, resp. užívateľov susediacich 

nehnuteľností. 

(10) Kto znečistil alebo poškodil verejné priestranstvo, je povinný spôsobenú závadu 

ihneď odstrániť. Nesie tiež právnu zodpovednosť za vzniknuté následky. 

 

 

Článok 4 

Ochrana verejnej zelene 

 

(1) Je zakázané: 

a) poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, 

b) neoprávnene (bez súhlasu obce) zasahovať do verejnej zelene, 

c) vypaľovať verejnú zeleň, 

d) spaľovať zvyšky lístia a iného rastlinného materiálu, 

e) umiestňovať reklamu na verejnej zeleni, 

f) zakladať oheň na verejnej zeleni, 

g) stanovať na verejnej zeleni, 

h) jazdiť motorovými vozidlami a bicyklami po verejnej zeleni, 

i) znečisťovať verejnú zeleň, 

j) vykonávať stavebné práce, prekopávky a podobne na plochách verejnej zelene v rozpore 

so stanoviskom obce. 

(2) Vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je 

povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch podľa § 3 ods. 1 

písm. b) zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 

zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Článok 5 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva 

starosta obce, poverené osoby obecným úradom a poslanci obecného zastupiteľstva. 

(2) Fyzická osoba, ktorá poruší nariadenie, dopúšťa sa priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý jej môže byť uložená pokuta v zmysle 

citovaného zákona podľa závažnosti a charakteru priestupku. 

(3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší toto nariadenie môže 

starosta obce v zmysle § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 Eur. 

(4) Ten kto spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo 

nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku sa dopustí 

priestupku podľa § 25 ods.  písm b) zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a 

kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za 

ktorý môže orgán ochrany prírody uložiť pokutu až do výšky 330 Eur, každému účastníkovi 

konania. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa ….... 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ….................... 

 

 

 

V Geraltove, dňa ..................... 

 

 

 

                                                                                                    Vladimír Tejiščák  

Starosta obce Geraltov  

 

 


