
 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čaka 
o životnom prostredí  

 
 

Zabezpečenie zdravého životného prostredia v našej obci je spoločnou záležitosťou všetkých 

občanov i návštevníkov obce, ako aj ostatných fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia 

na jej území. Ich povinnosťou je dbať o zachovanie a rozvoj príjemného životného prostredia, 

čistoty obce a zlepšovanie vzhľadu obce v prospech všetkých. Preto Obecné zastupiteľstvo v 

Čake podľa § 11 odst. 3, písm. f/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

Čl. 1 

Predmet 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie ) stanovuje práva a povinnosti 

obyvateľov, návštevníkov, fyzických a právnických osôb, vlastníkov, správcov, nájomcov, 

užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev a iných objektov pri zabezpečovaní čistoty 

obce a verejnom poriadku a ochrane zelene. 

 

Čl. 2 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vťahuje: 

a/ na celé územie obce Čaka 

b/ na všetky fyzické osoby, ktoré bývajú v obci 

c/ na všetky právnické osoby a fyzické osoby zdržujúce sa v obci alebo prechádzajúce cez 

obec, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a sídlo organizácie, s ktorou sú v pracovnom 

pomere, alebo sú jej členmi. 

 

Čl. 3 

 

Práva a povinnosti občanov a organizácií 
 

1/ Občania a organizácie sú povinní používať miestne komunikácie, chodníky a verejné 

priestranstvá tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu a znečisťovaniu. V prípade ich 

poškodenia, alebo znečistenia sú povinní škodu uhradiť, alebo uviesť veci do pôvodného 

stavu. Akýkoľvek zásah /rozkopávka, inž. siete a pod./ do miestnej komunikácie môže občan 

a organizácia urobiť len za podmienky písomného súhlasu obce. 

2/ Vlastníci pozemkov, príp. ich užívatelia sú povinní chrániť pozemky a porasty na nich pred 

škodcami /zaburinením/ a robiť na vlastné náklady opatrenia na zamedzenie výskytu a 

rozširovania škodcov a na ich ničenie. Sú povinní kosiť trávu a burinu 2x ročne. Prvý krát do 

konca mája a druhý krát do konca septembra. V prípade nereagovania na výzvu, bude 

majiteľovi pozemku uložená pokuta za priestupok.. 

 

3/ Za čistenie a zjazdnosť miestnych komunikácií je zodpovedná obec. 

 

4/ Zakazuje sa: 

a) odhadzovať smeti, papier, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, ohorky s 

cigariet, cestovné lístky a iné nepotrebné veci a odpadky mimo nádob na to určených. 
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b) znečisťovať verejné priestranstvá a verejnú zeleň splaškovými vodami, olejmi, 

chemikáliami alebo iným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie 

motorových vozidiel na verejných priestranstvách a komunikáciách s výnimkou nutného 

čistenia skiel, reflektorov, brzdových a koncových svetiel, evidenčných čísiel vodou. 

 

c) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z ambulantného a stánkového predaja. 

 

d) vylievať znečistené úžitkové vody chemikáliami na chodníky, komunikácie, verejnú zeleň. 

 

e) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň, verejné 

objekty a zariadenia ( lavičky, odpadové nádoby, kontajnery, detské ihriská, zariadenia 

verejného osvetlenia,  autobusové zastávky, cestovné poriadky, reklamné zariadenia ), 

pamiatkové objekty a zariadenia ( sochy, pamätníky, hroby) úmyselne ničiť, poškodzovať, 

znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať,  zakrývať alebo premiestňovať dopravné značky alebo 

orientačné zariadenia a orientačné tabule a iné. 

 

f) nechávať otvorené nádoby s odpadom, vyberať odpad zo smetných nádob 

 

g). odvážať, ukladať domové odpadky, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad a ostatný 

komunálny odpad na iné miesta, než sú na tieto účely vyhradené. 

 

h) vyvolávať na verejných priestranstvách a v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy 

pohoršenie nadávaním, pľuvaním, vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným 

spôsobom porušovať spoločenské pravidlá správania a rušiť nočný kľud. 

 

i) vypaľovať trávnatý porast, spaľovať trávu a lístie a akýkoľvek odpad mimo dňa, ktorý 

povolil obecný úrad. 

 

j) nechávať psov alebo iné zvieratá voľne pobehovať alebo znečisťovať komunikácie, 

chodníky, verejné priestranstvá. 

 

k) umiestňovať reklamy, plagáty na iných miestach ako na to určených. /to platí aj pre účely 

volebnej kampane/ 

 

l)  jazdiť po verejnom priestranstve, po zeleni akýmkoľvek dopravným prostriedkom, 

bicyklovať sa po chodníkoch pre peších, parkovať vozidlá na chodníkoch 

 

 

Čl. 4 

 

Používanie verejných priestranstiev pri stavebných prácach 

 
1/ Pri stavbách, prestavbách, nadstavbách alebo opravách a ostatnej činnosti treba dbať na to, 

aby materiál a stavebný odpad nebol skladovaný na chodníkoch, uliciach a ostatných miestach 

verejných priestranstiev. 

2/ Pri opravách striech, odkvapových žľabov a komínov je potrebné urobiť bezpečnostné 

opatrenia a materiál nezhadzovať priamo zo striech na chodníky alebo stavebné plochy. 

3/ V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva je potrebné 

žiadať súhlas obce, v ktorom budú určené podmienky a spôsob zabratia ako i úpravu 

verejného priestranstva po ukončení prác. 

4/ Pri povoľovaní stavieb, prestavieb, nadstavieb, pri opravách je potrebné postupovať v 

súlade so zákonom č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších noviel /stavebný zákon/ 
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5/ Kolesa motorových vozidiel pri výjazde na verejné komunikácie je povinný zakaždým od 

zeminy očistiť, aby neznečisťovali ulice. Ten, kto spôsobil znečistenie miestnej komunikácie 

je povinný ju dať do pôvodného stavu. 

 

Čl. 5 

 

Domy, dvory, záhrady 
 

1/ Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, plotov, záhrad a 

udržiavať ich v poriadku a funkčné. 

Zakazuje sa: 

- vypúšťanie splaškov z domov a záhrad, ako aj zo žumpy na verejné priestranstvá 

- písať a kresliť na steny domov, plotov a brán 

- lepiť plagáty na steny, ploty a brány, bez súhlasu majiteľa pozemku.  

 

Čl. 6 

Obchody a výklady 
 

1/ Obchodné a pohostinské priestory musia byť úhľadné a čisté. 

2/ Výklady musia byť upravené. 

3/ Firemné tabule musia byť čisté, udržiavané v takom stave, aby nápisy boli čitateľné 

a nezhoršovali vzhľad obce. 

4/ V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť pred 

vchodom umiestnený smetný kôš a upozornenie pre konzumentov, aby obaly hádzali do koša. 

Koše musia byť pravidelne vyprázdňované. 

5/ Obchodné prevádzky sú povinné zabezpečiť si dostatok smetných nádob a postarať sa 

každý deň o čistotu obchodu a okolia smetných nádob. 

 

Čl. 7 

 

Parky, zelené pásy a ich príslušenstvá 
 

1/ Okolia poľných ciest a ostatných okrajových častí, poľnohospodárskych pozemkov a 

záhrad ako i extravilánu obce sú povinný zbavovať buriny užívatelia. 

2/ Vlastníci resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných 

porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upratovať tak, aby 

neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili cestnú premávku 

 

Čl. 8 

 

Splaškové, odpadové vody, fekálie 

 
1/ Každý majiteľ domu /obytného alebo na podnikanie/, ktorý je vybavený vodovodným 

rozvodom /vodáreň, verejný  vodovod/ je povinný mať vybudovanú vodotesnú žumpu, 

respektíve ČOV. 

2/ Obsah žumpy je každý majiteľ domu povinný pravidelne vyvážať spôsobom v zmysle 

zákona o odpadoch. 

Zakazuje sa: 

- vypúšťanie splaškov alebo žumpy do potokov, do priekop alebo na verejné priestranstvo, na 

požiadanie orgánov samosprávy je majiteľ /užívateľ/ domu povinný predložiť dôkaz o 

zneškodnení odpadu tohto druhu. 
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Čl. 9 

 

Nočný pokoj 

 
Nočný pokoj sa stanovuje: 

1/ letné obdobie od 23.00 hod. do 06.00 hod. 

2/ zimné obdobie od 22.00 hod. do 06.00 hod. 

 

 
 

 

 

Čl. 10 
 

Postihy 

 
Za porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia budú občania obce a iní 

porušovatelia, právnické osoby postihované podľa Zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o 

priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Čaka  

dňa 28.6.2012 

 

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.7.2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Peter Blaškovič 

                                                                                                                         starosta obce             


