
Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na základe §11 ods.3 pís. f Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení vydáva pre územie obce Oreské toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2004
o čistení, údržbe a ochrane verejných priestranstiev a ochrane verejného poriadku

na území obce Oreské
Časť I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy

Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností obce, obyvateľov obce, 1. 
podnikov a organizácií pôsobiacich v obci.
Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu celospoločenských záujmov, práv a oprávnených záujmov 2. 
občanov, organizácií, podnikov a ostatných právnických osôb pôsobiacich v obci, zabezpečenie verejného 
poriadku a čistoty v obci.

§2
Rozsah pôsobnosti

Toto všeobecné záväzné nariadenie sa vzťahuje:1. 
na celé územie obce Oreskéa) 
na všetky fyzické osoby bývajúce v obci, podniky, organizácie a právnické osoby ktoré majú sídlo v b) 

obci
na občanov vykonavajúcich podnikateľskú činnosť v obcic) 
na všetky právnické a fyzické osoby zdržujúce sa v obci, alebo prechádzajúce obcou, bez ohľadu na d) 

ich štátnu príslušnosť a sídlo organizácie s ktorou sú v pracovnom pomere, alebo sú jej členom.

§3 
Vymedzenie pojmov

Čistenie, údržba a úprava sa týka 1. miestnych komunikácií, chodníkov pre chodcov, potokov, cintorína a 
ostatných verejných priestranstiev v obci,areálov podnikov, organizácií a ostatných právnických osoôb pô-
sobiacich na území obce.
Ochrana sa týka: 2. životného prostredia, verejných priestranstiev a verejnoprospešných zariadení, spoluži-
tia občanov.
Verejné priestranstvo v zmysle tohto nariadenia tvoria všetky miesta ktoré slúžia verejnému užívaniu zod-3. 
povedajúce ich určeniu v územnom obvode obce. Sú to: miestne komunikácie (ulice),námestia, chodníky, 
cesty, mosty, priestranstvá, nábrežia riek, potokov, parky, zeleň, plochy sídlisk, účelové plochy pre špor-
tovanie, okolie podnikov, organizácií, bytoviek a rodinných domov, priestranstva občianskej vybavenosti, 
parkoviska, obecné studne, vodojemy.

Časť II
PRÁVA A POVINNOSTI

§4 
Práva a povinnosti obce

Obec vykonáva údržbu, úpravu a čistenie verejných priestranstiev, potokov a skládok tuhých komunálnych 1. 
odpadov, miestných komunikácií, verejnej zelene, parkov, a ďalších verejnoprospešných zariadení.
Zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu, výsadbu stromkov, okrasných krí-2. 
kov), správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia.
Obec zabezpečuje dostatočný počet odpadových nádob, ich rozmiestnenie a pravidelnú údržbu. Nádoby si 3. 
občania hradia sami na vlastné náklady. Každý občan je povinný vlastniť nádobu na smetie.



§5
Obec ma právo dožadovať sa splnenia povinností podľa § 7 až 10 podľa rozsahu pôsobnosti tohto naria-1. 
denia.

§6
Práva a povinnosti občanov organizácií

Obyvatelia obce a organizácie majú právo dožadovať sa plnenia povinností obce uvedených v §4 tohto na-1. 
riadenia.

§7
Občania a organizácie sú povinní používať miestné komunikácie a chodníky, ako i verejné priestranstva 1. 
a verejnoprospešné zariadenia tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu a znečisťovaniu. V prípade ich 
poškodenia a znečistenia sú povinní uviesť vecí do pôvodného stavu alebo škodu uhradiť.

§8
Občania a organizácie sú povinní pravidelne čistiť a udržiavať chodníky i v zimnom období, potoky a rigo-1. 
ly, verejné priestranstva pred svojimi rodinnými domami, bytovkami a objektami v poriadku, podieľať sa 
na ochrane a zveľaďovní životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať verejný poriadok v obci.

§9
Organizácie sú povinné vybudovať si vlastné skládky odpadov tak, aby tieto vyhovovali zákonným nor-1. 
mam.

§10
Každá domácnosť je povinná vlastniť nádobu na komunálny odpad a byť zapojená do organizovaného vý-1. 
vozu komunálneho odpadu.

Časť III
OCHRANA VECÍ VEREJNÉHO PORIADKU

§11
Ochrana životného prostredia

V záujme ochrany verejného poriadku, bezpečnosti osôb a dodržiavania hygienických predpisov 1. sa zaka-
zuje:

akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstieva) 
znečisťovanie vodných tokov tekutým a pevným domovým a iným odpadomb) 
umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvach a pri tokoch riek a miestných potokovc) 
skladovanie paliva (drevo, uhlie, kal) a iného materiálu na verejnom priestranstve. V odôvodnených d) 

prípadoch na základe žiadostí povolí skládku materiálu obecný úrad na dobu určitú za poplatok podľa 
príslušných právnych predpisov, resp. všeobecne záväzného nariadenia obce

vysýpanie tuhého domového odpadu a iných odpadov mimo odpadových nádob a určených skádoke) 
poškodzovanie, ničenie stromkov, okrasných kríkov, kvetov a ostatnej verejnej zelenef) 
prechod cez parky, trávnika a verejnú zeleňg) 
lepenie plagátov mimo tabuľ určených na tento účelh) 
vypúšťanie odpadových vôd, fekálií a močovky do vodných tokov a na verejné priestranstvai) 
odvoz odpadu zo žúmp do verejných priestranstievj) 
jazda vozidlami ktoré nad prípustnú normu znečisťujú ovzdušie vyfukovými plynmi, hlukom, sú zne-k) 

čistené, spôsobujú prašnosť alebo z nich uniká olej
vykurovanie rodinných domov, obytných domov a objektov palivom ktoré spôsobuje zvýšený únik l) 

oxidov síry, dusíkatých látok a iných zdraviu škodlivých látok
vypaľovanie suchých porastov a pasienkov sa zakázuje na území celej obcem) 



V Oreskom dňa 12. 12. 2003
 Milan Havrilčák
 starosta obce

§12
prikazuje sa:

vlastníkom a užívateľom rodinných domov, obytných domov, výrobných a prevádzkových objektov a) 
udržiavať čistotu okolia, ktoré hraničí s verejným priestranstvom, uličné priečelia (fasády) rodinných 
domov, obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných nápisov a kresieb

reklamy, fi remné tabule, rolety musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby nevyčnieva-b) 
li na chodníky, neprekážali chodcom a bezpečnosti cestnej premávky

všetky budovy, rodinné domy na čelnej strane ulice a chodníkov musia byť opatrené zachytávačmi c) 
snehu, odkvapovými žľabmi a odkvapovými rúrami

§13 
Ochrana spolužitia občanov

V záujme dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov, rešpektovanie práv spoluobčanov, aby obča-1. 
nia nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a nerušili verejný poriadok a občianské spolunaživannie je kaž-
dý občan povinný:

dodržať pravidlá slušnosti a občianského spolužitia, zachovávať nočný kľud od 22:00 hod. do 05:00 a) 
hod.

ochraňovať majetok obce, verejnoprospešné zariadenia, bezpečnostné, ochranné a informačné zaria-b) 
denia a značky, signálne zariadenia

uposlúchnuť výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, príkazy, pokyny a výzvy orgánov c) 
obce, poriadkovej služby policajného zboru, rešpektovať príkazové a zákazové značky

zakazuje sa nad mieru primeranú pomerom obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom, popolčeko-d) 
m,dymom, plynmi, parami,pachmi, tekutými a pevnými odpadmi a tienením.

§14
Chov domácich zvierat

Voľný pohyb psov po verejných priestranstvách v obci 1. sa zakazuje.

§15
Každý občan je povinný dodržiavať vydaný cintorínsky poriadok.1. 

Časť IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§16
Dodržiavanie tohto nariadenia kontrolujú orgány obce a hygienické služby.1. 

§17
Porušenie tohoto nariadenia je priestupkom podľa Zákona č. 372/1990 Zb.1. 

§18
Na tomto všeobecnom záväznom nariadení obce Oreské sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Oreskom dňa 1. 
12. 12 .2003.
Toto Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2004.2. 


