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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2015 

o udržiavaní poriadku  na území obce Korejovce 

           Obecné zastupiteľstvo v Korejovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. f), g) a h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 63 ods. 

4 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje toto nariadenie 

o udržiavaní poriadku na území obce Korejovce. 

Časť I. 

Úvodné ustanovenia 
 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

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,  verejného poriadku a  ochrany 

zelene na území obce Korejovce.  

 

§ 2 

Základné pojmy 

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky v obci KOREJOVCE, ktorými sa rozumejú 

najmä nasledovné miesta:  

1.  hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od 

krajnice po krajnicu,  

2. všetky neknihované parcely v intraviláne obce, 

3. všetky parcely, ktorých vlastníkom je obec Korejovce a ktoré nie sú dané osobitným spôsobom do 

užívania právnickým alebo fyzickým osobám,  

4. parcely neznámych vlastníkov. 
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Časť II. 

Zabezpečenie čistoty 
 

§ 3 

Verejné priestranstvá 

 

1. Pre zabezpečenie primeraného vzhľadu obce, v záujme zdravia a bezpečnosti občanov, sa v obci 

zakazuje znečisťovať verejné priestranstvo. 

2. Pre zabezpečenie primeraného životného prostredia sa zakazuje znečisťovať vody a ovzdušie. 

3. Obec Korejovce určuje na drobných vodných tokoch na svojom území inundačné územie 3 m.  

 

§ 4 

Povinnosti vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti 

 

1. Za poriadok a hygienický stav na súkromnom pozemku zodpovedá vlastník, resp. jeho nájomca alebo 

iný užívateľ, pričom musí zabezpečiť, aby nijako neohrozoval verejné priestranstvo, resp. nezasahoval 

do susedného pozemku a práv užívateľa susedného pozemku. 

2.  Za znečistenie verejného priestranstva zodpovedá osoba, ktorá zapríčinila znečistenie. 

3. Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy,  ktorá je 

nezastupiteľnou zložkou životného prostredia, preto je povinný: 

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a 

funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, 

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje 

inak, 

c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia 

a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí, 

d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri. 

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu poľnohospodárskej pôdy, vlastníci, nájomcovia a užívatelia 

poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných vyššie uvedených 

zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, majú povinnosť pravidelného 

udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 1 krát v kalendárnom 

roku), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. 

4. Podľa § 25 ods. 1 písmeno b) zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy sa priestupku na 

úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie 

poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho 

pozemku.  

 

        § 5 

Dodržiavanie poriadku 

 

V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov obce a estetického 

vzhľadu obce sa na území obce zakazuje: 

1. vypúšťať do povrchových a podzemných vôd odpadové vody z domácností a žúmp (septikov), resp. 

ich ináč znečisťovať 
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2. meniť smer koryta, posúvať a poškodzovať brehy, ukladať do vodného toku predmety, ktoré môžu 

ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, alebo ukladať predmety na 

miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku 

3. poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov a nádrží alebo odstraňovať a 

poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy 

4. odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení pre jej odber pre účely umývania 

dopravných prostriedkov a pre poľnohospodársku malovýrobu 

5. spaľovať odpady z domácností a záhrad 

6. odhadzovať odpady (smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia, 

zeleniny, cestovné lístky a iné odpadky) mimo odpadových nádob, alebo miest nato určených, 

znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob 

7. vykonávať akúkoľvek činnosť, smerujúcu k znečisteniu alebo poškodzovaniu verejného priestranstva 

alebo zariadenia verejného priestranstva 

8. jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a vozidlami, ktoré svojim nákladom 

znečisťujú vozovku, pred vjazdom na cestné teleso miestnej komunikácie mu musia byť takéto 

vozidlá očistené. 

 

Časť III. 

Zabezpečenie verejného poriadku 
 

§ 6 

Verejný poriadok 

 

V rámci dodržiavania dôstojnosti života v obci a na verejnom priestranstve sa zakazuje: 

 

1. nad mieru primeranú pomerom obťažovať hlukom, prachom, dymom, páchnucimi plynmi, parami a 

tekutým odpadom, svetlom, vibráciami a tienením slovný alebo grafický prejav na verejnom 

priestranstve alebo na zariadeniach verejného priestranstva, ktorým by bola znižovaná ľudská 

dôstojnosť, náboženská, či rasová príslušnosť 

2. porušovať zákazy fajčenia na verejnom priestranstve a v zariadeniach verejného poriadku v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov  

 

§ 7 

Dodržiavanie podmienok nočného pokoja 

 

      1.  Čas nočného pokoja je na celom území obce stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod.    

            nasledujúceho dňa. 

2.  Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú  

     pomerom (spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín,  

     hlučným prejavom a pod.). 

3.  Tento zákaz sa nevzťahuje: 

a. na podujatia organizované záujmovými organizáciami a schválené obcou, 

b. pri výročných a slávnostných akciách a iných akciách organizovaných obcou, 

c. v prípadoch zimnej údržby miestnych komunikácií a odstraňovania havárií inžinierskych 

sietí. 

 

§ 8 

Osobitné užívanie verejného priestranstva 

 

1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený možno len po vydaní písomného súhlasu obce 

na osobitné užívanie verejného priestranstva. 

2. Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva je povinný: 

a. verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel, 

b. zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení, 

c. zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď ohlásiť, 
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d. zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam podzemných inžinierskych sietí (dažďové 

vpuste, kanalizačné šachty, uzávery vody a podobne.), 

e. vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva, 

3. užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky, ihneď po skončení osobitného 

užívania verejného priestranstva dať verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu. 

4. Stavebné a sypké materiály možno na verejných priestranstvách skladovať len v prepravných 

debnách alebo inak zabezpečené proti ich roznášaniu po okolí. 

5. Zvyšky stavebného materiálu musí organizácia vykonávajúca stavebné práce umiestniť tak, aby 

nemohli prekážať a k tomu prispôsobiť aj ich odvoz. Táto organizácia a vlastník stavby sú povinní 

po skončení stavebných prác odstrániť všetky stavebné hmoty, náradie a pod., verejné priestranstvo 

vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu. 

6. Pri opravách striech, výmene krytiny, odkvapových žľabov, pri opravách komínov, odstraňovaní 

cencúľov musí organizácia vykonávajúca práce, alebo vlastník vykonať bezpečnostné opatrenia 

postavením výstražných značiek a zábran. Materiál sa nesmie zhadzovať priamo na verejné 

priestranstvo, mimo prípadov, ak je toto priestranstvo vopred pripravené. 

7. Vlastníci alebo užívatelia predajných miest a obchodov sú povinní zabezpečiť poriadok a čistotu 

v ich okolí. 

 

§ 9 

Kontrola a sankcie 

 

1.   Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

a) hlavný kontrolór,   

b) poslanci a starosta, 

c) členovia komisie pre verejný poriadok.  

2.  Porušenie tohto nariadenia môže byť posúdené ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo ako správny delikt podľa zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Udelené a zaplatené pokuty sú príjmom obce. 

 

§10 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  O podrobnostiach a neupravených prípadoch pri uplatnení tohto nariadenia rozhoduje starosta. 

2.  Ostatné, v nariadení neupravené podrobnosti, musia byť v súlade s ostatnými osobitnými predpismi.  

3.  Nariadenie nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa odo dňa jeho zverejnenia na úradnej 

tabuli a na webovej stránke obce. 

4.  Nariadenie bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade a na webovej 

stránke obce. 

5.  Nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Korejovciach č. 6/2015 zo dňa 

29.10.2015. 

 

V Korejovciach, dňa 29.10.2015.                                                                                                              

                   

                          Mgr. Marek Fek, starosta obce

  


