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Obec Šišov  v rámci výkonu samosprávy podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 

podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto  

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 

o udržiavaní čistoty v obci. 

  

Článok 1 

Rozsah pôsobnosti 

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na reguláciu činností a stanovenie povinností 

na verejných priestranstvách. Verejné priestranstvo definuje osobitný predpis. 

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: 

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

2. ukladať odpad vedľa nádob na ich zber, 

3. odhadzovanie odpadkov (napr. papier, obaly všetkého druhu, ovocie, zelenina, cestovné 

lístky, ohorky z cigariet a iné)  a žuvačiek, 

4. kŕmenie voľne sa pohybujúcich zvierat, 

5. znečisťovanie pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami, 

6. realizovať grafity mimo obcou schválených miest, 

7. grilovať mimo na to určených miest, 

8. umývať motorové vozidlá, 

9. vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje a 

iné podobné látky, 

10. spaľovať odpad, 

11. vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber, 

12. odstavovať vraky vozidiel, 

13. vyhadzovať akékoľvek predmety do koryta vodného toku, alebo ich ukladať na miesta, 

z ktorých by mohli byť do nich splavené a tým ohroziť akosť, zdravotnú nezávadnosť 

alebo odtokové pomery vodného toku, 

14. osadzovať reklamy, plagáty a oznamovania na iných miestach, než vyhradených obcou, 

15. znehodnocovať budovy, miestne komunikácie a chodníky striekaním obrazcov 

a znakov sprejovými farbami (tzv. graffity), 

16. jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich. 

Osoby, ktoré spôsobili znečistenie alebo škodu na svoje náklady odstrániť, alebo 

zabezpečiť ich odstránenie. Tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných 

predpisov.  

(3) Čistenie verejných priestranstiev obec zabezpečuje prostredníctvom zamestnancov obce 

a dodávateľským spôsobom.  

(4) Zimná údržba je zabezpečovaná podľa potreby zamestnancami obce, prípadne externými 

poskytovateľom. Po jej skončení sa pristúpi k očisteniu od posypového materiálu. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2108705&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898216&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898280&f=3


 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 14. júna 

2022 uznesením č. 47/2022. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od  vyvesenia na úradnej 

tabuli obce.  

 

 

V Šišove  dňa  14. júna 2022 

        ______________________ 

              Ing. Elena Valachová 

         starostka obce 


