Obec Zákopčie v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákopčie,
ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev
Prvá časť
Všeobecné ustanovenie
§1
Predmet úpravy
1. Predmetom tohto VZN obce je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinnosti
obce Zákopčie, občanov a organizácií nachádzajúcich sa v obci a jej katastrálnom území
/ ďalej len v obci/
2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť plnenie úloh obce Zákopčie, chrániť
celospoločenské záujmy, práva a oprávnené záujmy občanov a organizácií, uvádzať do súladu
celospoločenské, miestne, skupinové a osobné záujmy a zabezpečovať plnenie povinnosti
občanov a organizácií pri zabezpečovaní poriadku a čistoty v obci, zneškodňovaní
komunálneho odpadu a nakladania s pitnou vodou.
§2
Rozsah pôsobnosti
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje:
a) na celé územie obce
b) na všetky fyzické osoby bývajúce v obci a podnikateľské subjekty podnikajúce v obci
c) na všetky právnické a fyzické osoby zdržujúce sa v obci alebo prechádzajúce ňou bez
ohľadu na ich štátnu príslušnosť a sídlo organizácie, s ktorou sú v pracovnom pomere,
alebo sú jej členom
§3
Vymedzenie pojmov
1. Čistenie a údržba sa týka:
chodníkov pre chodcov, miestnych komunikácií, potokov, cintorína a ostatných verejných
priestranstiev v obci a areálov organizácií a fyzických osôb v obci.
2. Ochrana sa týka:
životného prostredia, verejných priestranstiev, vodných zdrojov, ochranných pásiem vodných
zdrojov a verejnoprospešných zariadení

Druhá časť
Práva a povinnosti
§4
Práva a povinnosti obce Zákopčie
1. Obec Zákopčie zabezpečuje ochranu životného prostredia, čistenie a údržbu miestnych
komunikácií
2. Zneškodňovanie komunálneho odpadu, a to –
a) odvoz popolníc
b) odvoz veľkoobjemových kontajnerov
c) zber separovaného odpadu
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3. Ochranu a údržbu vodných tokov, ochranu hygienických pásiem vodných zdrojov.
Zabezpečuje dodávku pitnej vody pre potreby občanov, organizácií a podnikateľských
subjektov v obci
§5
Práva a povinnosti občanov, právnických a fyzických osôb
1. Občania a podnikateľské subjekty majú právo dožadovať sa plnenia povinnosti obce
Zákopčie uvedených v § 4.
2. Občania a podnikateľské subjekty sú povinní používať miestne komunikácie, chodníky
a verejné priestranstvo tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu. V prípade ich poškodenia
alebo znečistenia sú povinní uviesť ich do pôvodného stavu alebo škodu nahradiť.
3. Občania a podnikateľské subjekty sú povinní pravidelne čistiť a udržiavať chodníky
i v zimnom období, potoky, rigoly a verejné priestranstva pred svojimi rodinnými domami, či
objektmi v poriadku a to v rozsahu 1,5 m od dotýkajúcej sa ich parcely
4. Podnikateľské subjekty zodpovedajú za nakladanie s odpadmi a sú povinné vznik odpadov
čo najviac obmedzovať, sú povinné ako pôvodcovia odpadu postupovať podľa zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov
5. Pri zneškodňovaní odpadových vôd, ktoré vznikli použitím pitnej vody sú občania
a podnikateľské subjekty, nachádzajúce sa v obci postupovať v zmysle zákona č. 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení zmien a doplnkov

Tretia časť
Ochrana miestnych vecí verejného poriadku
§6
Ochrana životného prostredia
Zakazuje sa:
a) akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev
b) znečisťovanie vodných tokov kvapalným a pevným domovým odpadom a iným
odpadom
c) umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách a pri miestnych potokoch
d) skladovanie palivového dreva, stavebného, prípadne iného materiálu na verejných
priestranstvách. V odôvodnených prípadoch povolí obecný úrad skládku materiálu na
základe podanej žiadosti podľa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
e) vysypanie tuhého domového odpadu a iných odpadov mimo popolníc a kontajnerov
f) poškodzovanie a ničenie stromov, okrasných kríkov, kvetov a ostatnej verejnej zelene,
bezdôvodné vytínanie jednotlivo rastúcich stromov na medziach, okolo ciest a inde
g) vypaľovanie suchej trávy
§7
Ochrana a spolužitie občanov
1. Akékoľvek poškodzovanie verejnoprospešných zariadení, a to hlavne verejného osvetlenia,
miestneho rozhlasu, čakárni autobusov, pomníkov a iných kultúrnych a historických pamiatok
sa zakazuje
2. Občania sú povinní na verejných priestranstvách a v objektoch prístupných verejnosti
dodržiavať pravidlá spolužitia občanov tak, aby nenarúšali medziľudské vzťahy.
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§8
Chov domáceho zvieractvá
1. Občania sú povinní chov hospodárskych zvierat zabezpečiť tak, aby svojim voľným
pohybom neznečisťovali verejné priestranstvá a neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky.
2. Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách sa zakazuje

Štvrtá časť
§9
Záverečné ustanovenia
1. Dodržiavanie tohto nariadenia kontrolujú orgány Obce Zákopčie –
- komisia stavebná a životného prostredia
- starosta obce
- zástupkyňa starostu obce
- poslanci obecného zastupiteľstva
2. Porušenie tohto nariadenia bude posudzované ako priestupok podľa ustanovení zákona
SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3. Priestupky v blokovom konaní v zmysle zákona č. 524/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch rieši starosta obce, ním poverená osoba a
zástupkyňa starostu obce.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákopčie, ktorým
sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev, nakladanie s pitnou vodou
schválené uzn. č.6/2001 B – 8 zo dňa 19.10.2001 spolu s dodatkami 4/2003, 1/2004 a 8/2004.
5. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Zákopčie, ktorým sa upravuje čistenie,
údržba a ochrana verejných priestranstiev sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zákopčí dňa
28.12.2007 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Zákopčie

Ing. František Hažík
starosta obce
Vyvesené: 31.12.2007
Zvesené:
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