Obecné zastupiteľstvo Obce Kynceľová vydáva podľa § 6, ods. 1 zákona č.369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami zákona č.
17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách, zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
VŠEOBECNEZÁVÄZNÉNARIADENIE
O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v rámci právomoci
obce a v súlade s platnými právnymi predpismi vytvorenie rámca pravidiel pre vytváranie
a ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce Kynceľová a v konečnom
dôsledku ochrana zdravia obyvateľov obce.
2. Toto VZN určuje všetkým obyvateľom i návštevníkom obce Kynceľová, podnikajúcim
fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na jeho území, práva a povinnosti pri
udržiavaní čistoty, ochrane zelene a ochrane ostatných zložiek životného prostredia, ako aj
jeho vzhľadu.
3. Každý občan obce má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä zdravom a esteticky
kvalitnom životnom prostredí, podieľať sa na starostlivosti o životné prostredie, byť
informovaný o jeho stave, príčinách a dôsledkoch jeho znečisťovania a upozorňovať na
prípady jeho znečisťovania alebo poškodzovania.
4. Každý je povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnymi predpismi
poškodzoval životné prostredie na území obce.
§2
ZÁKLADNÉ POJMY
1. Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov
včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie,
voda, horniny, pôda, organizmy.
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2. Znečisťovanie životného prostredia je vnášanie takých fyzikálnych, chemických alebo
biologických činiteľov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú
svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané prostredie.
3. Poškodzovanie životného prostredia je zhoršovanie jeho stavu znečisťovaním alebo inou
ľudskou činnosťou nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi.
4. Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo
poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie
obmedzuje alebo odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, druhov
organizmov alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu
životného prostredia ako celku.
5. Verejným priestranstvom sa pre účely tohto VZN rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia na
verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné. Sú to najmä miestne komunikácie, cesty,
chodníky, zastávky SAD, uličná zeleň, plocha pri DS Rotunda, detské a športové ihriská,
cintorín, vodné toky a ich nábrežia a pod. Pri pochybnostiach je Obecný úrad Kynceľová
oprávnený rozhodnúť, či v danom prípade ide o verejné priestranstvo. Inými objektmi sú
pre účely tohto VZN všetky trvalé a dočasné stavby vo vlastníctve obce, stĺpy verejného
osvetlenia, nádoby na odpady, dopravné značenie, kvetinové kontajnery a pod.
6. Čistenie verejného priestranstva je činnosť, pri ktorej sa z povrchu

čistených plôch

odstraňujú nežiadúce nečistoty, zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnosti,
hygieny a estetiky.
7. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jej katastrálne územie.
§3
ZODPOVEDNOSŤ ZA ČISTOTU A PORIADOK
1. Za čistotu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a za zimnú údržbu na území
obce zodpovedá obec Kynceľová.
2. Za čistotu priľahlých chodníkov a prídomovej zelene zodpovedajú vlastníci (správcovia,
užívatelia) nehnuteľností.
3. Za čistotu a poriadok všetkých pozemkov, okolí domov a ostatných budov (obchody,
servis, dielne a pod.), ostatných plôch (stavebné pozemky, staveniská a pod.) okrem
verejného priestranstva sú zodpovední vlastníci (správcovia, užívatelia) týchto
nehnuteľností.
4. Za poriadok a čistotu cintorína a jeho bezprostredného okolia zodpovedá obec Kynceľová
a každý návštevník cintorína.
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5. Za čistotu a poriadok na pozemku pri vykonávaní stavebných a iných prác zodpovedá
právnická alebo fyzická osoba vykonávajúce tieto práce.
§4
ČISTOTA A PORIADOK NA SÚKROMNÝCH NEHNUTEĽNOSTIACH
1. Nehnuteľnosti musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom (opadávajúca omietka,
zdemolované oplotenie, deravé a hrdzavé odkvapové žľaby, preplnené nádoby na odpady
a pod.) nenarúšali vzhľad obce a neohrozovali bezpečnosť občanov.
2. Dvory, záhrady hraničiace s verejným priestranstvom musia byť upravené a udržiavané
tak, aby nečistoty (blato, prach, smeti) neboli na verejné priestranstvo nanášané vetrom,
vozidlom, resp. splavované dažďovou vodou.
3. Konáre stromov, kríkov resp. iných porastov vyčnievajúce na pozemok suseda alebo na
verejné priestranstvo musia byť pravidelne upravované tak, aby neprekážali a
neohrozovali chodcov, nerušili cestnú premávku, neprekážali vzdušnému vedeniu
inžinierskych sietí alebo nebránili užívaniu susedného pozemku.
4. Zelené priestranstvá (záhrady, dvory) musia byť počas roka pravidelne kosené a
udržiavané v čistote. Pozemky a porasty na nich musia byť chránené pred škodcami
/zaburinením/. Musia byť vykonávané opatrenia na zamedzenie výskytu a rozširovania
škodcov a na ich ničenie. Trávu a burinu kosiť aspoň 2x ročne. Prvýkrát do konca mája a
druhýkrát do konca septembra. V opačnom prípade kosenie buriny a starej trávy bude
urobené na náklady porušovateľov tejto časti nariadenia.
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Za dodržiavanie povinností uvedených v bode 1 až 4 zodpovedá správca, užívateľ alebo
vlastník nehnuteľnosti.

6. Prevádzkovatelia obchodov, stánkov, podnikov a organizácií sú povinní zabezpečiť
čistotu a poriadok v okolí týchto zariadení v čase prevádzky a to najmä umiestnením
dostatočného počtu nádob na odpady a zabezpečením ich pravidelného vyprázdňovania.
7. 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 a dažďových vôd z domov a záhrad, ako aj zo žumpy na verejné
priestranstvá a komunikácie
- písať a kresliť na steny domov, plotov a brán
- lepiť plagáty na steny, ploty a brány, tieto možno umiestniť len na plochu, ktorá je v obci
na tento účel určená /to platí aj pre účely volebnej kampane/
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§5
STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ
1. Zeleň, okrasné kvety a kríky, stromy, upravené zelené plochy, záhonky, záhradky,
predzáhradky, verejné priestranstvá, lúky a polia, vodné toky, ryby a zvieratá, to je
základom zdravého životného prostredia obyvateľstva obce.
2. Občania obce Kynceľová, spolu s obecnou samosprávou a organizáciami pôsobiacimi na
jej území sa starajú o životné prostredie, jeho udržiavanie a zveľaďovanie, čo je odrazom
ich vyspelosti a kladného vzťahu k svojej obci.
3. Žiaden občan, ani organizácia nesmie znečistiť zeleň, vodu, vzduch svojim nedbalým
konaním alebo výrobnou činnosťou.
4. Každý občan, organizácia vysádza zeleň a kvety na svojom priedomí a pred záhradkou,
aby pôsobili esteticky voči ostatnému okoliu.
5. Vlastník, resp. správca zelene je povinný udržiavať ju takým spôsobom, aby nebol rušený
účel, ktorému má zeleň, resp. zelené plochy slúžiť. Pri údržbe sa musí zabezpečiť
dosádzanie rastlín.
6. Okolia poľných ciest a ostatných okrajových častí, poľnohospodárskych pozemkov a
záhrad ako i extravilánu obce upravujú a zbavujú buriny užívatelia alebo vlastníci.
7. V záujme ochrany zelene sa zakazuje:
a) akékoľvek poškodzovanie a ničenie verejných sadov, parkov, kvetinových záhonov,
stromov, kríkov a iných okrasných porastov, vrátane trhania kvetov a lámania konárov,
b) vstupovať na zeleň mimo vyhradených miest, voziť sa na bicykloch, motocykloch a
motorových vozidlách po zelených trávnatých plochách a parkovať na nich,
§6
OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD
1. Každý, kto nakladá s vodami je povinný dbať o ich ochranu, zabezpečovať ich
hospodárne a účelné využívanie a dbať aj na ochranu vodných pomerov a vodných
stavieb.
2. Každý, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami, t.j. látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu
alebo zdravotnú nezávadnosť vôd, je povinný urobiť primerané opatrenia, aby nevnikli do
povrchových alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu.
3. Je zakázané:

4

a) umývať motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých
podzemných vodách alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné hmoty, mazivá
alebo čistiace prostriedky mohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd,
b) vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd,
c) vypúšťať do povrchových vôd, kanalizácie alebo priestorov, ktoré súvisia s vodou
nebezpečné látky (oleje, pohonné hmoty, močovka, žieraviny, jedy, postrekové látky,
hnojivá a pod.),
d) vhadzovať akýkoľvek odpad do korýt vodných tokov a povrchových kanálov, alebo ho
ukladať na miesta, z ktorých by mohol byť splavený a tým ohrozená kvalita vody,
e) v prípade nedostatku pitnej vody používať vodu z verejného vodovodu na polievanie
záhrad.
4. Každý majiteľ domu /obytného alebo na podnikanie/, ktorý je vybavený vodovodným
rozvodom

je povinný mať vybudovanú prípojku na verejnú kanalizáciu alebo mať

vodotesnú žumpu.
5. Obsah žumpy je 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.
§7
NAKLADANIE S ODPADMI
1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia,
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Účelom odpadového hospodárstva je zabezpečiť trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi
na území obce:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu,
b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín,
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný, alebo účelný postup podľa písm.
a) alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie

ľudí a nepoškodzujúcim

životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný, alebo účelný postup
podľa písm. a) , b) alebo c).
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3. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s osobitnými predpismi
povinný sa jej zbaviť.
§8
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom o odpadoch; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto
zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v
súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je
každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov .
3. Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu,
d) vykonávať nedovolenú prepravu odpadov,
e) vykonávať bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas podľa § 7 zákona o odpadoch vyžaduje,
f) vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov; odpadov, ktoré sú v podmienkach
skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé; infekčných
odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení; opotrebovaných pneumatík a
drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako
konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším
vonkajším priemerom ako 1400 mm; odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje
hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
g) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
h) zmiešavať opotrebované odpadové batérie a akumulátory s odpadmi z domácností.
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§9
OCHRANA OVZDUŠIA
1. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná

ľudskou

činnosťou priamo alebo

nepriamo, do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
životné prostredie.
2. Zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a
produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo
úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje
alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v
rámci funkčného celku a priestorového celku.
3. Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní
prevádzkovať zdroj znečistenia v súlade so zákonom o ovzduší.
5. Zakazuje sa:
a) uskladňovať materiály a predmety šíriace nepríjemné zápachy a znečisťujúce okolie
nadmernou prašnosťou v okolí obytných domov,
b) vypaľovať suchú trávu a spaľovať komunálny odpad pri rodinných domoch, v
záhradách a na verejných priestranstvách,
c) spaľovať lístie a zvyšky rastlín,
§ 10
POŽIARNA OCHRANA
1. Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov v
blízkosti dymovodu alebo komínov je zakázané.
2. Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa, aby komínové dvierka boli v
poriadku, taktiež musí zabezpečiť pravidelné čistenie komínov.
3. Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa, aby v povalových priestoroch
bola nádoba s pieskom, lopata, príp. voda.
4. Každá osoba, ktorá zistí požiar, je povinná urobiť najnutnejšie opatrenia a ihneď vyhlásiť
požiarny poplach.
§ 11
VEREJNÉ OSVETLENIE A OSTATNÉ VEREJNÉ ZARIADENIA
Verejné osvetlenie obhospodaruje obec Kynceľová. Poruchy na osvetlení sa oznamujú na
obecnom úrade.
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Zakazuje sa:
- poškodzovať verejné osvetlenie, osvetľovacie ramená, písať, lepiť na ne plagáty
- znečisťovať priestranstvá, autobusové zastávky a ničiť zariadenia autobusovej zastávky,
písať, kresliť, lepiť plagáty, ničiť cestovný poriadok
§ 12
KONTROLA A SANKCIE
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva samospráva obce (starosta,
poslanci, komisie obecného zastupiteľstva, zamestnanci obce) hlavný kontrolór a obecná
polícia.
2. Obecná polícia môže uložiť, v súlade so zákonom č. 372/99 Z. z. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur. Priestupky väčšieho
rozsahu budú postúpené na riešenie správnemu orgánu, ktorý môže za priestupok na
úseku ochrany životného prostredia uložiť pokutu do výšky 99 eur.
3. Starosta obce môže právnickej osobe, alebo podnikajúcej fyzickej osobe uložiť za
porušenie ustanovení tohto VZN v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 6 638 eur.
4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgány obce dozvedeli o porušení
VZN, najneskôr do troch rokov od porušenia ustanovení VZN.
5. Pokuty sú príjmom obce.
§ 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2012 bolo schválené uznesením obecného

zastupiteľstva č. 6/2012 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.3.2012.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho
zverejnení.

Vyvesené dňa 30.3.2012
Zvesené dňa 16.4.2012

Ing. Martina Kubišová, PhD.
starostka obce
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