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Obec Blatné na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa ust. § 6 ods. 1 a ust. § 4 ods. 5 písm. a) bod 5. zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:
všeobecne záväzné nariadenie
č. 05/2020
ktorým sa určujú pravidlá na dodržiavanie verejného poriadku a udržiavanie
čistoty na území obce Blatné
Čl. I.
Základné ustanovenia
Na území obce Blatné (ďalej len „obec“) je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú
verejnú čistotu, verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne
uznávanými pravidlami občianskeho spolužitia.
Čl. II.
Udržiavanie verejného poriadku
V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti obyvateľov, s cieľom zlepšiť vzhľad
a životné prostredie v obci, sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) poškodzovať, ničiť verejnú zeleň, vyrubovať stromy a kríky na verejných
priestranstvách bez písomného povolenia obce,
b) znečisťovať verejné priestranstvo smetím, papiermi, ohorkami z cigariet,
zvyškami jedál a nápojov,
c) znečisťovať verejné priestranstvo odpadkami z domov, bytov, prevádzok a iných
objektov, a ukladať ich mimo zberných nádob,
d) svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to vymedzených,
e) spaľovať smeti, domový odpad alebo iný odpad na zemi alebo v smetných
nádobách,
f) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné
nebezpečné látky,
g) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad,
palivo bez povolenia obce
h) vyberať odpad z nádob na to určených a z veľkoobjemových kontajnerov,
Čl. III.
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja
1)
2)
3)

Čas nočného pokoja na území obce je stanovený od 22.00 hod do 6.00 hod
nasledujúceho dňa.
Nočný pokoj sa zakazuje rušiť nad mieru primeranú pomerom hlasovými, zvukovými a
svetelnými prejavmi.
Tento zákaz sa nevzťahuje na:
a) všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb
upravený osobitne vo všeobecne záväznom nariadení obce,
b) organizované podujatia, ktoré boli obci vopred oznámené,
c) výročné a slávnostné akcie uskutočňované obcou,
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d)
e)
f)
g)

stavebné alebo iné pracovné činnosti vykonávané na základe povolenia obce,
zimnú údržbu miestnych komunikácií, ich čistenie alebo odstraňovanie havárií,
odstraňovanie následkov živelných pohrôm a havárií,
oslavy konca kalendárneho roka – Silvester, v dobe od 31. decembra od 22.00
hodiny do 1. januára do 02.00 hodiny.
Čl. IV.
Ochrana životného prostredia

1)

2)
3)

Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva a verejne prístupného miesta, ktoré sú v
správe alebo vo vlastníctve obce, v rozpore s účelom jeho využitia, a to parkovaním a
odstavovaním motorových a nemotorových vozidiel na verejnej zeleni a neoprávneným
parkovaním na chodníkoch a cestách, poškodzovaním verejnej zelene,
verejnoprospešných objektov a zariadení.
Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli
spôsobiť ich znečistenie, ukladať veci na brehoch vodných tokov na miestach, z ktorých
by mohli byť splavené do vodných tokov a spôsobiť ich znečistenie.
Zakazuje sa do vodných tokov a kanalizácie a do pôdy vypúšťať alebo vylievať obsah
žumpy, ako aj škodlivé tekutiny schopné ohroziť užívateľov vody a stav fauny a flóry.
Čl. V.
Povinnosti užívateľov miestnych komunikácií

1)

2)

Zakazuje sa:
a) znemožňovať odvoz odpadu zaparkovaním motorového vozidla v
bezprostrednej blízkosti kontajnerových stanovíšť,
b) znemožňovať alebo obmedzovať výkon zimnej údržby najmä zaparkovaním
motorového vozidla na iných ako na to určených miestach alebo vytvárať
prekážky, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú jej riadny výkon,
c) parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na
detských ihriskách, na športoviskách, na trávnatých plochách ako aj na cestách,
ktoré sú v správe alebo vlastníctve obce, mimo miest na tieto účely určených,
d) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni,
e) vykonávať údržbu, opravu alebo umývanie motorových vozidiel na verejných
priestranstvách alebo na verejne prístupných miestach, ktoré sú v správe alebo
vlastníctve mesta a vo vodných tokoch a na ich brehoch.
Zakazuje sa parkovanie všetkých druhov nákladných motorových vozidiel, prívesov,
návesov, pojazdných mechanizmov, traktorov a autobusov na verejných priestranstvách,
na verejne prístupných miestach a miestnych komunikáciách v obytných zónach vrátane
parkovísk, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve obce.
Čl. VI.
Povinnosti vlastníkov nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom

Majitelia alebo správcovia budov, ako aj vlastníci rodinných domov, či iných objektov sú
povinní trvalo udržiavať ich estetický vzhľad a postarať sa o to, aby tieto objekty neohrozovali
bezpečnosť cestnej premávky, občanov, či iných osôb, pohybujúcich sa v ich blízkosti.
1. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, v užívaní alebo v správe nehnuteľný
majetok (rodinný dom, pozemok) susediaci s verejným priestranstvom, sú povinní upravovať
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ho a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty (blato, smeti, padajúca omietka) nedostávali alebo
neboli nimi zanášané na verejné priestranstvá alebo na susedné pozemky. Majitelia, alebo
užívatelia nehnuteľností, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, sú povinní konáre
stromov, kríkov, vyčnievajúcich na chodníky a ulice ostrihať do takej výšky, aby
neobmedzovali a neohrozovali chodcov do výšky 2,5 m a konáre, prípadne vetvy prerastajúce
cez ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nerušili cestnú premávku.
2. Na verejnom priestranstve, najmä v blízkosti ciest, miestnych komunikácií a chodníkov, je
zakázané umiestňovať kamene, obrubníky, tyče a iné zábrany, ktoré môžu spôsobiť dopravnú
kolíziu alebo poranenie účastníkom cestnej premávky alebo chodcom.
3. Pri opravách striech, výmene krytiny, odkvapových žľabov, pri opravách komínov,
odstraňovaní cencúľov a podobne musí organizácia vykonávajúca práce, alebo vlastník
predmetnej nehnuteľnosti vykonať bezpečnostné opatrenia postavením výstražných značiek
a zábran, ak sa týmito prácami zasahuje do verejného priestranstva.
4. Vlastníci a užívatelia predajných miest a obchodov sú povinní zabezpečiť poriadok
a čistotu v priestore najmenej 5 m okolo nich.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1)
2)
3)
4)

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v obci
Blatné dňa 19.11.2020.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na
pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa
04.11.2020
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce dňa 15.12.2020
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021 .

v. r.
_____________________
Rastislav Pero
starosta obce
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