
Obecné zastupiteľstvo v obci Perín-Chym podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písmena 
g/zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov s použitím ustanovenia § 11 ods. 3 písmena g/citovaného zákona 

vydáva 

pre katastrálne územie obce  Perín – Chym – Vyšný Lánec toto 

všeobecné záväzné nariadenie o vytváraní zdravého životného prostredia, 
o ochrane verejného poriadku a zelene 

na území obce Perín – Chym – Vyšný Lánec

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia je v rámci svojej právomoci a v 
súlade s platnými predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého 
životného prostredia na území obce Perín – Chym – Vyšný Lánec.

2. Každý má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä zdravom a esteticky 
kvalitnom životnom prostredí, zodpovedajúcom čo najúplnejšie potrebám a 
požiadavkám občanom, podieľať sa na starostlivosti o neho, by informovaný o stave 
životného prostredia, jeho príčinách a dôsledkoch a upozorňovať na prípady 
ohrozenia a poškodzovania životného prostredia. 

3. Každý je povinný sa zdržať všetkého čím by nad mieru stanovenú právnymi 
predpismi ohrozoval alebo zhoršoval stav životného prostredia a oznamovať 
príslušným orgánom všetky prípady ohrozenia životného prostredia.

4. Nedeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty 
verejného priestranstva, ochrana verejného poriadku a rozširovanie zelene. Na všetku 
zeleň v katastrálnom území obce Perín – Chym – Vyšný Lánec sa vzťahujú ochranné 
opatrenia.



ČASŤ I.
PRVÁ HLAVA

ČISTOTA OBCE 

§ 2
Čistota verejných priestranstiev

1. Za verejné priestranstva sa podľa tohto všeobecného záväzného nariadenia považujú 
všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to 
najmä obecné komunikácie, ulice, námestia , chodníky, cesty, priechody a pod.

2. V záujme zdravia a bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného 
prostredia sa v meste zakazuje znečisťovať verejné priestranstva najmä
-     odhadzovaním odpadkov, smetia, papiera, obalov, zvyškov ovocia a zeleniny, 

ohorkami cigariet a inými nepotrebnými vecami, 
 - znečisťovať chodníky vodou, ktorou sa umývali výkladné skrine, 
– vyberaním akéhokoľvek odpadu z odpadkových košov a smetných nádob 

znečisťovať okolité prostredie,
– zakazuje sa vypaľovanie trávy, neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov 

rastlín,
– akokoľvek ohrozovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú zeleň, 

verejné objekty a zariadenia, pamiatkové objekty.
– nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehovať a znečisťovať 

komunikácie, chodníky, verejné priestranstvá.

3. Domy, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, , ktoré hraničia s verejným 
priestranstvom je povinný vlastník resp. užívateľ upratovať a trvale udržiavať tak, 
aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá.

4. Vlastníci resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných 
porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne obstrihovať a upravovať tak, 
aby neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili cestnú premávku.

5. Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené  funkčnými 
strešnými odkvapovými žľabmi a odkvapovými rúrami, aby voda nestekala zo 
striech na chodcov.

6. Za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník resp. užívateľ 
priľahlej nehnuteľnosti.

7. Za poriadok a čistotu miestneho cintorína a jeho bezprostredného okolia zodpovedá 
obecný úrad.

8. Zakazuje sa akýkoľvek stavebný a iný zásah do verejného priestranstva bez 
povolenia príslušného orgánu.



§ 3
Čistota obecných komunikácií

1. Na území obce sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prístupnú 
mieru, ďalej vozidlami, ktoré vykazujú nadmiernú hlučnosť a nadmierne znečisťujú 
životné prostredie.

§ 4
Priekopy

1. Zakazuje sa do priekopov prípadne nádrží vhadzovať smetie, odpad a akékoľvek 
predmety, alebo ich ukladať na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť do 
nich splavené, čím by bránili plynulému toku vody.

2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do priekop tekutiny závadné z hľadiska 
zdravotného, alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky olejov, ropné látky, žieroviny, 
priemyselné a organizačné hnojivá a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohrozovať 
zdravie užívateľov vody.

§5
Udržiavanie čistoty v obci pri práci s materiálom 

1. Vývoz hliny je povolený so súhlasom OcÚ na určené verejné priestranstvá.

2. Nakladať a skladať materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve 
sa povoľuje len vtedy, ak sa to nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste. 
Po ukončení práce je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť 
a uviesť do pôvodného stavu.
Takéto užívanie verejného priestranstva podlieha oznamovacej a poplatkovej 
povinnosti v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce o  miestnych 
poplatkoch.

3. Skladanie tovarov, obalov alebo akéhokoľvek materiálu na cestu resp. chodník sa 
zakazuje. Zakazuje sa vchádzať na chodníky a verejnú zeleň akýmkoľvek dopravným 
prostriedkom za účelom odvozu, dovozu materiálov resp. parkovania.
 

4. Odpadkové nádoby sa môžu ponechať na chodníku, alebo na okraji vozovky len na 
nevyhnutne potrebnú dobu pred vyprázdnením. Po vyprázdnení sa musia uložiť na 
vyhradené miesto.

5. Zakazuje sa bicyklovanie na chodníkoch.

§ 6



Osobitné užívanie verejného priestranstva

1. Každý kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom je povinný:
- používať verejné priestranstvo tak, aby sa čo najmenej obmedzovalo jeho užívanie 
obyvateľmi obce
- zabezpečiť ochranu užívateľov verejného priestranstva najmä v nočných hodinách,
- zabrániť poškodzovaniu a znečisteniu verejného priestranstva a jeho zariadení.

2. Umiestňovať reklamné zariadenia ( plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné 
oznámenia ) mimo k tomu určených miest sa zakazuje.

3. Vlastníci resp. užívatelia stánok, kioskov a podobných zariadení sú povinní 
udržiavať poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia. 
Sú tiež povinní zabezpečiť dostatočné množstvo odpadkových košov, starať sa o ich 
riadny stav a pravidelne vyprázdňovanie.  

§ 7 
Zodpovednosť za čistotu verejného priestranstva

1. Za čistotu chodníkov zodpovedá vlastník resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.

2. Organizácia zodpovedajúca za čistenie a údržbu verejného priestranstva je povinná 
najmä : 
a) zabezpečiť prostriedky potrebné na čistenie, sústavne dozerať na dodržiavanie 
čistoty a poriadku na verejnom priestranstve,

b) zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva

c) zabezpečiť zjazdnosť vozoviek a schopnosť ciest, v zimnom období tiež 
odstraňovanie snehu vrátane posypu,

d) zaobstarávať a umiestňovať dostatočný počet odpadkových košov, pravidelne ich 
vyprázdňovať a starať sa o ich údržbu za odplatu,

e) zabezpečovať čistenie verejného priestranstva predovšetkým vo večerných a 
ranných hodinách,

f) oznamovať znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti pri 
udržiavaní čistoty a to bezodkladne. 

3. Smetie z chodníkov sa ukladá do  smetných nádob. Zakazuje sa smetie ponechávať 
na chodníkoch, alebo ho zhŕňať na okraj vozovky. 

DRUHÁ HLAVA



TUHÉ DOMOVÉ ODPADKY

§ 8 
Úvodné ustanovenia 

Za domové odpadky sa považujú odpadky, smetie a ďalší materiál tak ako, to vyplýva a je 
vymedzené v platnej právnej úprave ( § 2 ods. 1 zákona číslo 238/1991 Zb., o odpadoch ).

§ 9 
Povinnosti majiteľov objektov

1. Všetky právnické a fyzické osoby sú povinné si zabezpečiť na vývoz smetia a 
odpadkov nádoby a to prostredníctvom organizácie, ktorá zabezpečuje odvoz tohto 
odpadu – Prevádzky pri obecnom úrade.

2. Majiteľ objektu je povinný objednať jednorázovou povinnou prihláškou u odvozu 
odpadkov s uvedením počtu odpadkových nádob. Pritom musí zohľadniť množstvo 
očakávaného odpadu. 
Ďalej je povinný zabezpečiť riadne uskladnenie odpadkov a dbať, aby tieto boli na 
odvoz riadne pripravené.

3. Za udržiavanie čistoty okolo nádob na odpadky zodpovedá vlastník  resp. užívateľ 
objektu, pritom je povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo k ich preplňovaniu. 

4. Vlastník resp. užívateľ objektu je povinný vybrať  miesto pre odpadkové nádoby tak, 
aby boli prístupné odkiaľ možno bez časových strát a zvláštnych ťažkostí nádoby 
vynášať. Pri určení miesta je potrebné dodržiavať hygienické a estetické zásady (aby 
nebol rušený vzhľad okolia, aby neboli umiestnené pod oknami, aby boli uložené na 
pevnom podklade a pod.)

5. Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo podstatným spôsobom sťažujú 
prístup k vyhradenému miestu nádoby je vlastník resp. užívateľ objektu povinný 
postarať sa ich vynesenie až na miesto, kde je možný prístup a postarať sa následne o 
ich uloženie.

§ 10
Odvoz tuhých domových odpadkov

1. Domový odpad v obci Perín – Chym – Vyšný Lánec pravidelne odváža prevádzka pri 
OcÚ z odpadkových nádob na základe jednorázovej povinnej prihlášky vlastníka 
resp. užívateľa objektu.

2. Domové odpadky sa odvážajú pravidelne, najmenej však jeden krát za týždeň.

3. Obecné poplatky za odvoz domového odpadu sa vyberajú jednorazovo a to do 30. 
júna kalendárového roka.

4. Odvážať a odkladať, ukladať domové odpadky a iné odpadové hmoty na iné miesta 
než sú pre tieto účely vyhradené skládky, sa zakazuje.



5. Je povinnosťou každého občana sa usilovať o plnohodnotné využitie každého 
materiálu a suroviny po splnení primárnej funkcie, ktorej slúžil. 

ČASŤ II.

Z E L E Ň  V OB C I

§11
Úvodné ustanovenia

1. Zeleňou sa rozumie plošná, líniová, bodová drevitá a bylinná zeleň a nádoby so 
zeleňou na katastrálnom území obce. Súčasťou týchto ucelených súborov zelene sú aj 
príslušné doplnkové zariadenia ako cesty, chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky a pod.

2. Zeleň tvoria tiež dreviny a byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche 
prirodzeným, prírodným  spôsobom, alebo zámerným cieľavedomým založením a 
usmerňovaním človekom.

3. Organizácie, inštitúcie a vlastníci budov, obchodných jednotiek, domov a pod. sú 
povinní zeleň udržiavať zveľaďovať a rozširovať.

4. Pri stavebných a iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Výrub 
stromov musí byť vopred odsúhlasený príslušným orgánom. Žiadateľ je povinný 
výrub v primeranom množstve nahradiť.

§ 12
Údržba zelene

Vlastník resp. užívateľ zelene je povinný udržiavať zeleň takým spôsobom, aby 
            nebol rušený účel, ktorému má zeleň resp. zelené plochy slúžiť. Pri údržbe sa musí   
            zabezpečiť dosádzanie rastlín.

§ 13
Ochrana zelene

1. Udržiavanie čistoty zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v obci 
žijú, alebo sa tu prechodne zdržujú.

2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, 
kríkov, travníkov a iných porastov vrátane výrubu stromov.

3. Na týchto plochách sa  zakazuje umiestnenie reklamných a propagačných tabúľ, 
stránky, kiosky a pod. bez súhlasu obecného úradu v Perín – Chyme – Vyšnom Lánci.

4. Pokiaľ dôjde ku škode na zeleni, je povinná ju osoba alebo organizácia v primeranom 
množstve nahradiť, ktorá ju spôsobila ( prípadne rodičia alebo zákonní zástupcovia 
ak ide o maloletých ).



ČASŤ III.

NAKLADANIE S VODOU

1. Každý je povinný dbať o ochranu povrchových i podzemných vôd, najmä vôd 
určených pre zásobovanie pitnou vodou a vystrihať sa ich znečisťovaniu závadnými 
látkami a materiálmi.

2. Každý je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne. V prípade porúch a 
závad vodovodných zariadení je každý povinní ihneď oznámiť Prevádzke pri 
obecnom úrade.

ČASŤ  IV.

SPOLOČNÉ A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE

§ 15

1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú orgány 
samosprávy / starosta, poslanci, komisie, pracovníci OcÚ /.

2. Za nedodržiavanie ustanovení tohto všeobecného záväzného nariadenia sa 
zodpovedné osoby a porušovatelia postihnú podľa príslušných platných právnych 
predpisov ( zákon SNR číslo 372/1990 Z.z., o priestupkoch v znení neskorších 
noviel) a zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení. 

3. Na tomto všeobecnom záväznom nadradení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v 
Perín – Chyme dňa 24.8.1993 
 
nadobúda účinnosť dňom 30. 8. 1993.

Ing. Ľudovít Monyok
starosta obce


