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Všeobecne záväzné nariadenie obce ANDREJOVÁ 

č. 2/2012 
 

o vytváraní životného prostredia v obci 
 Obecné zastupiteľstvo obce Andrejová v záujme zabezpečenia zdravého životného 
prostredia v obci, v záujme všetkých občanov a návštevníkov obce, ako aj ostatných 
fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia na území obce sa uznieslo v zmysle zákona  
číslo 369/1990 Zb. v znení neskorších  predpisov na tomto  
 

Všeobecne záväznom nariadení 
 
 

§ 1 
 

Predmet úpravy 
 
 

1. Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov a povinnosti obce, 
všetkých fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce, ako aj iných 
subjektov, ktoré sa na území obce zdržujú prechodne. 

2. Účelom nariadenia je chrániť záujmy a práva občanov a organizácií a uvádzať do 
súladu spoločné, miestne, skupinové a osobné záujmy občanov a organizácií 
pôsobiacich v obci v záujme vytvorenia zdravého a prijemného životného prostredia. 

3. Toto všeobecne záväzne nariadenie sa vzťahuje:  
a) na celé územie katastra obce Andrejová 
b) na všetky fyzické osoby, ktoré sú obyvateľmi obce 
c) na všetky fyzické a právnické osoby zdržujúce sa v obci, alebo prechádzajúce 

obcou, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a sídlo organizácie s ktorou sú 
v pracovnom pomere, alebo sú jej členmi. 

 
§ 2 

 
Práva a povinnosti občanov a organizácii 

 
1. Občania a organizácie sú povinné používať miestne komunikácie a verejné 

priestranstva(verejným priestranstvom na účely tohto VZN sa rozumie:  priekopy, potok  
a ich okolie, všetky športové ihriska a športoviska,  Dom smútku, Obecného úradu, 
cintorínu) tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu a znečisteniu. V prípade ich 
poškodenia, alebo znečistenia sú povinní škodu uhradiť , alebo uviesť veci do pôvodného 
stavu. Akýkoľvek zásah do miestnej komunikácie,  alebo verejného priestranstva 
(podkopávka, rozkopávka) môže občan, alebo organizácia urobiť iba na základe 
písomného súhlasu – rozhodnutia obecného úradu. 
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2. Občania a organizácie sú povinní pravidelne čistiť a udržiavať v priebehu celého roka 
a pred dôležitými udalosťami v obci  potok, priekopy pred svojimi domami 
a používanými objektmi a to v celom rozsahu príslušnej parcely. 

3. Vlastníci pozemkov, prípadne  ich užívatelia sú povinní chrániť pozemky, porasty pred 
škodcami, zaburinením  a robiť na vlastné náklady  opatrenia na zamedzenie výskytu 
a rozširovanie škodcov. Sú povinní kosiť trávu a burinu v období od mája do septembra. 
V opačnom prípade kosenie buriny a trávy zabezpečí Obec na náklady vlastníkov, 
užívateľov pozemkov. 

4. Čistenie verejných priestranstiev pred a okolo obchodných a prevádzkových organizácií je 
povinnosťou pracovníkov a vlastníkov obchodných organizácií.  

5. Za čistenie a zjazdnosť miestnych komunikácií je zodpovedná obec. 
6. Za vývoz žúmp zodpovedá  majiteľ. 
 
Zakazuje sa: 
 
1. akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstvá 
2. vynášať smetie a rôzne odpadky na verejné priestranstvá 
3. vypúšťanie splaškov z domov a záhrad ako aj odpadových vôd zo žúmp na verejné 

priestranstvo (priekopy, potok, povrchné a podzemné vody) 
4. vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do záhrad, alebo iných vlastných pozemkov 
5. písať a kresliť na steny budov, oplotení a brán 
6. lepiť plagáty na steny, ploty, brány a elektrické stĺpy 
7. vypúšťať hydinu a iné domáce zvieratá na verejné priestranstvá a na cudzie pozemky 
8. ničiť informačné tabule, ohrady, odpadkové koše a iné zariadenia na verejných 

priestranstvách 
9. znečisťovať miestne a štátne komunikácie hnojom, olejmi, blatom a ostatnými substrátmi 

priemyselnej a komunálnej činnosti  
10. poškodzovať verejné osvetlenie a miestny rozhlas 
11. znečisťovať verejné priestranstvá a autobusové zastávky (cestovný poriadok) 
12. výrub stromov bez súhlasu Obvodného úradu životného prostredia v Bardejove 
13. vypaľovanie trávy, spaľovanie plastových fliaš a nádob 
 

§ 3 
 

Nočný pokoj 
 
Nočný pokoj sa stanovuje: 
- letné obdobie (máj – október) od 23.oo hod  - 06.oo hod 
- zimné obdobie ( november – marec) od 22.oo hod  - 06.oo hod 
 
 Prevádzka reštaurácií, zábavných podnikov a organizovanie diskoték, tanečných zábav 
a plesov v čase nočného pokoja môže byť povolené iba na základe písomného rozhodnutia 
Obecného úradu podpísaného starostom obce. 
 

§ 4 
 

Cintorín a Dom smútku 
 
 Činnosť občanov a návštevníkov miestneho cintorína a prevádzku Domu smútku  
upravuje Prevádzkový poriadok  cintorína a Domu smútku  ( VZN č. 3/2012 ). 
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§ 5 
 

Sankcie 
 
 Za porušenie a nedodržiavanie jednotlivých ustanovení VZN o vytváraní životného 
prostredia v obci Andrejová  budú porušovatelia postihovaní podľa zákona číslo 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších doplnkov a zmien. 
 Priestupku sa dopustí ten, kto: 
1. neposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, 
2. poruší nočný kľud, 
3. vzbudí verejné pohoršenie, 
4. znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, alebo znečistí verejnoprospešné 

zariadenie plagátovou výzdobou a reklamnými oznamami, alebo zanedbá povinnosť 
upratovania verejného priestranstvá, 

5. poruší VZN a právne predpisy o ochrane životného prostredia následkom čoho je 
zhoršenie životného prostredia. 

 
Za priestupky podľa odseku 1 až 4 je možné uložiť pokutu do výšky 35,0 EUR. 
Za priestupky podľa odseku 5 je možné uložiť pokutu do výšky 100,0 EUR. 
 
 

§ 6 
 

Kontrola 
 
Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnený vykonať: 

- pracovníci OU Andrejová 
- poslanci obecného zastupiteľstva 
- kontrolór obce 
- komisie pre ochranu verejného poriadku 

 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Andrejová uznesením číslo    2/1/2012                       
dňa 27.01.2012 
 Toto VZN nadobúda účinnosť : 01.02.2012 
 
 
                                                                                                        Mgr. Milana Gerženiová         
                                                                                                                    starosta obce 


