
Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 3/2022 

o udržiavaní čistoty v obci  

   

Obec Nedožery-Brezany v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre Obec Nedožery-Brezany toto všeobecne 

záväzné nariadenie. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vzťahuje na reguláciu činností              

a stanovenie povinností na verejných priestranstvách. Verejné priestranstvo definuje osobitný 

predpis. 

 

§ 2 

Udržiavanie čistoty 

 

1. Každý je povinný počínať si tak, aby svojím konaním nespôsobil znečistenie alebo 

poškodenie verejného priestranstva. Verejné priestranstvá je možné užívať len v súlade s 

ich účelom a príslušnými právnymi predpismi. 

2. Zakazuje sa na verejnom priestranstve: 

a) ukladať a skladovať materiál všetkého druhu vrátane odpadu bez povolenia obce, 

b) ukladať odpad vedľa nádob na ich zber, 

c) odhadzovanie odpadkov a žuvačiek, 

d) kŕmenie voľne sa pohybujúcich zvierat, 

e) znečisťovanie pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami, 

f) realizovať grafity mimo obcou schválených miest, 

g) grilovať mimo na to určených miest, 

h) umývať motorové vozidlá, 

i) vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje a 

iné podobné látky, 

j) spaľovať odpad, 

k) vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber. 

3. Čistenie verejných priestranstiev zabezpečujú príslušní zamestnanci a dodávatelia obce. 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Zverejnenie návrhu VZN: 

 
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 06.06.2022. 
Zverejnený na webovom sídle obce dňa 06.06.2022. 
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 06.06.2022. 



Zvesené z úradnej tabule obce dňa 22.6.2022. 
 
2. Pripomienkovanie VZN: 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 17.06.2022 (vrátane). 
Doručené pripomienky (počet): 0 

 

3. Schválenie VZN: 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nedožeroch-Brezanoch, dňa 28.06.2022 pod č. : 
3/2022. 
 
4. Vyhlásenie VZN: 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 29.06.2022.  
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 29.06.2022.  
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 29.06.2022 do 13.07.2022. 
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa 13.07.2022. 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 13.07.2022. 
 

 

 

 Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

           starosta obce   

 
 


