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Obec Gyňov v súlade s ustanovením § 4 odseku 5 písm. a § 6
ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva

VZN č. 4/2020
o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu
verejnej zelene v obci Gyňov
Článok 1
Rozsah pôsobnosti
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje práva a povinnosti
fyzických osôb a právnických osôb na území obce pri udržiavaní čistoty v obci a
ochrane verejnej zelene.
2. Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto nariadenia považuje priestor prístupný
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecne
užívanie.
3. Verejnou zeleňou sú na účely tohto nariadenia dreviny, byliny a ich spoločenstvá
vyvinuté na verejných priestranstvách prirodzeným spôsobom, alebo zámerným
pestovaním človekom. Sú to najmä stromy, kríky, kvety, trávnaté plochy, ako i nádoby
so zeleňou. Súčasťou verejnej zelene sú i doplnkové zariadenia ako chodníky,
prístrešky, ihriská, lavičky funkčne so zeleňou prepojené.
4. Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržiavanie ich ekologických a estetických
funkcií v prírode a krajine a na predchádzanie ich neodôvodneného výrubu.
5. Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže
bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické
funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.
Článok 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) vyklepávať a prášiť odevy, koberce a iné textílie mimo na to určených miest; uvedené
platí a aj o týchto činnostiach z okien alebo balkónov, ak smerujú na verejné
priestranstvo,
h) grilovať mimo na to určených miest,
i) umývať motorové vozidlá,
j) vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje
a iné podobné látky,
k) spaľovať odpad,
l) vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber.
(3) Ukladá sa povinnosť majiteľovi zvieraťa odstrániť exkrementy z verejného priestranstva
a zelene.
(4) Čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje obec.
(5) Zimná údržba je zabezpečovaná obcou. Po jej skončení sa pristúpi k očisteniu od
posypového materiálu.
Článok 3
Správa a údržba verejnej zelene
1. Obec ako správca verejnej zelene je povinná vykonávať pravidelnú údržbu zelene jej
ošetrovaním, orezávaním, kosením, výrubom a taktiež náhradnou výsadbou za
povolený výrub.
2. Pri zabezpečovaní výrubu drevín rastúcich na území obce sa postupuje v súlade s
osobitnou právnou úpravou.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
10.3.2020, uznesením č. 67/2020.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 08.04.2020
V Gyňove

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce

