
Obec Radoľa, podľa §4 ods. 3 písm. g, §4 ods. 5 písm. a) bod 2 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN). 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

obce Radoľa č. 2/2023 
o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci 

"návrh"

 

Článok I.
Úvodné ustanovenia 

1.1 Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava pravidiel na udržiavanie
čistoty v obci Radoľa ( ďalej len „obec“). 

Článok II.
Definícia niektorých pojmov 

2.1 Verejným priestranstvom je podľa ust. § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení  ulica,
námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke
vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Článok III.
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev

3.1 V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu obce je na verejných priestranstvách
zakázané: 

3.2 Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný materiál) na verejnom
priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo verejného priestranstva (vo dvore,
objekte a pod.). Pritom treba dbať na čistotu vozovky a chodníkov, bezpečnosť občanov, zjazdnosť a
schodnosť v najbližšom okolí. Prípadné znečistenia musia byť ihneď odstránené.

3.3 Organizátori kultúrnych, športových a iných podujatí konajúcich sa na verejnom priestranstve sú povinní
zabezpečiť si dostatočný počet nádob a košov na odpadky, tieto pravidelne a podľa potreby vyprázdňovať a
dbať o ich riadny stav a vzhľad.

odhadzovať ohorky z cigariet, cestovné lístky, smeti, papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál (ani
ako krmivo vtáctvu), ovocie, zeleninu a iné nepotrebné veci a odpadky.

a)

znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo iným
podobným spôsobom,

b)

akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejné objekty a zariadenia, pamiatkové
objekty a zariadenia, ako sú sochy, pamätníky a pod.,

c)

vyklepávať alebo prášiť šatstvo, koberce, deky a iné predmety, mimo vyhradených miest. Zvlášť je
zakázaná táto činnosť na balkónoch, v loggiách, oknách a spoločných priestoroch domov,

d)

nechávať psov alebo iné zvieratá voľne pobehovať alebo nimi nechať znečisťovať verejné priestranstvá
a verejné detské pieskoviská,

e)

umývať a čistiť motorové vozidlá, s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a
evidenčných čísiel vozidiel,

f)

odstavovať autovraky.g)
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...................................
Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

3.4 Zvolávateľ zhromaždenia na verejných priestranstvách je povinný na vlastné náklady zabezpečiť očistenie
zhromažďovacieho priestoru najneskôr do 4 hodín po ukončení zhromaždenia a nahradiť prípadnú škodu
spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na zeleni a iných verejných priestranstvách a zariadeniach.

Článok IV.
Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží

4.1 Zakazuje sa do korýt vodných tokov a nádrží vhadzovať akékoľvek predmety alebo ich ukladať na
miesta, z ktorých by mohli byť splavené a ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodného toku.

4.2 Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať zdravotne alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny, a to najmä
ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, posýpacie soli a iné škodlivé
látky, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život v toku.

4.3 Zakazuje sa umývať motorové vozidlá a iné mechanizmy a vykonávať ich údržbu vo vodných tokoch,
nádržiach a na ich brehoch.

4.4 
Zakazuje sa meniť smer koryta, poškodzovať brehy, ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť
plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, alebo ukladať predmety na miestach, z
ktorých môžu byť splavené do vodného toku. 

                                                      

Článok V.
Záverečné ustanovenia 

5.1 Vydanie tohto Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2023 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
Obecné zastupiteľstvo v Radoli schválilo  dňa ............... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňa 01. apríla 2023

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 24.2.2023
Zvesené z úradnej tabule dňa: ....................
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