
 

OBEC  OLEŠNÁ 
 

 
 

Obec Olešná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vydáva 

 

  

                                                              

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie, 
ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev, 

nakladanie s pitnou vodou 

na rok 2014 

 
 

                                                                
 

                                              

 

 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) na území obce Olešná upravuje 

čistenie, údržba a ochrana: 

      –    miestnych komunikácií 

– verejných priestranstiev 

– chodníkov 

– nakladanie s pitnou vodou 

 

 

 

 

 

     Schválené :....13.12.2013.... uznesením : ....343/2013....... 

     

     Návrh VZN : Vyvesený dňa: ....22.11.2013......  Zvesený dňa: ...13.12.2013....... 

 

     Schválené VZN : Vyvesené : ....16.12.2013.....  Zvesené dňa : ............................ 

 

     Účinnosť  VZN dňom : .....1.1.2014......   



 
§ 1 

Predmet úpravy 

 

 

1. Predmetom tohto VZN je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností obce 

Olešná (ďalej len „obec“), občanov a organizácií nachádzajúcich sa v obci a jej katastrálnom 

území. 

2. Účelom tohto VZN je zabezpečiť plnenie úloh obce, chrániť celospoločenské záujmy, práva 

a oprávnené záujmy občanov a organizácií, uvádzať do súladu celospoločenské, miestne, 

skupinové a osobné záujmy a zabezpečovať plnenie povinností občanov a organizácií pri 

zabezpečovaní poriadku a čistoty v obci a nakladanie s pitnou vodou. 

 

                                                                                   §2 

Rozsah pôsobnosti 

 

Toto VZN sa vzťahuje: 

a/ na celé územie obce 

b/    na všetky fyzické osoby (občanov) bývajúce v obci, fyzické osoby oprávnené k podnikaniu 

(podnikateľov) a podnikateľské subjekty podnikajúce v obci 

c/ na všetky právnické a fyzické osoby, ktoré sa zdržiavajú v obci, alebo sú prevádzkované 

obcou, 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 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 

 

 

 §4 

Práva a povinnosti obce Olešná 

 

1. Obec Olešná zabezpečuje ochranu životného prostredia, čistenie a údržbu miestnych komunikácií, 

 

2. Ochranu a údržbu vodných zdrojov, ochranu hygienických pasiem vodných zdrojov. Zabezpečuje   

dodávku pitnej vody pre potreby občanov, organizácií a podnikateľských subjektov v obci, 

zabezpečuje odvod splaškových vôd odvedených z domácností, organizácií a podnikateľských 

subjektov v obci,  

 

3.     a/ určuje ceny za odber 1 m3 vody, 

  b/  poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktorým vzniká povinnosť platby od termínu 

montáže vodomeru a následného odberu vody z vodovodnej siete v majetku alebo správe 

obce. 

 

  c/ poplatok platí osoba, ktorá je svojou prípojkou napojená na sieť a odoberá vodu cez meranie 

odberu vody (vodomer). 

 

  d/ Aktuálna cena za odber pitnej vody v m3:                                                                    

             d.1 fyzické osoby – občania:  1,- €/m3 

d.2 fyzické osoby oprávnené k podnikaniu: 1,- €/m3 



d.3  právnické osoby:  1,- €/m3 

d.4 občanom obce Olešná  bude správca vodovodov faktúrovať vodu podľa súčtu 

aktuálnej ceny stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a prevádzkovými 

nákladmi.  

 e/ Poplatok je splatný vždy do 30 dní po realizácii odpisu stavu vodomeru, ktorý bude 

prevádzať správca vodovodu. Namerané hodnoty je povinný vlastník podpísať 

a v stanovenom termíne po obdržaní platobného výmeru zaplatiť. V prípade 

neuhradenia platby vyrubí OcÚ Olešná poplatok platobným výmerom so zvýšením 

o 50 %. Ak nebude tento uhradený, bude odberateľ zo siete vodovodu odpojený na 

náklady odberateľa .  

        f / Každý odberateľ napojený na sieť vodovodu je povinný dodržiavať podmienky 

„Zmluvy       o dodávke vody a o pripojení na verejný vodovod“ ako i neporušenosť plomby 

umiestnených na prípojke v zmysle zmluvy, ktorú každý odberateľ podpísal a odsúhlasil . 

        

     4. Vzhľadom na podmienky obce Olešná a možnej mimoriadnej udalosti ohrozenia kvality pitnej 

vody     obec Olešná určuje zásobovanie obyvateľov 

           a/ pre občanov domácnosti napojených na verejný vodovod v správe obce 

           b/ občania domácnosti napojené na osadové gravitačné vodovody a vlastné studne , budú 

využívať 

               vlastné zdroje 

           c/ v prípade nutnosti obec Olešná zabezpečí na nevyhnutný čas dovoz pitnej vody v dôsledku 

               havárie alebo znečistenia pre postihnú skupinu obyvateľstva 

5 . Podľa § 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, povrchové vody určené na odbery vôd pre pitnú 

vodu musia spĺňať požiadavky na kvalitu vody podľa vykonávacieho predpisu – Nariadenie vlády 

č. 491/2002 Z.z., ktorým sa ustanovuje kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty 

ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd 

. 

6. Na dosiahnutie požiadaviek na kvalitu povrchových vôd určených na odbery vôd pre pitnú vodu    

príslušné ministerstvo vypracúva program opatrení  a časový rozvrh realizácie. Ukazovatele 

kvality pitnej vody a ich kontrolu ustanovuje osobitný predpis - § 13c ods.  10 zákona NR SR 

272/1994 o ochrane zdravia ľudí  v znení zákona č. 514/2001 Z.z.  

7. Útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu 

v pôvodnom stave alebo po ich úprave sú vodárenskými zdrojmi. 

       

 § 5 

Práva a povinnosti občanov právnických a fyzických osôb 

 

 

 1. Občania, podnikateľské subjekty majú právo dožadovať sa plnenia povinnosti obce Olešná  

   v zmysle § 4. 

 

 2. Občania, podnikateľské subjekty môžu používať miestne komunikácie, chodníky a verejné            

priestranstvá tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu. V prípade ich poškodenia, alebo znečistenia 

sú   povinní uviesť veci do pôvodného stavu, alebo škodu uhradiť. Za využitie verejného priestranstva 

je    potrebné vyžiadať od obecného úradu povolenie. 

 

3. Občania a podnikateľské subjekty sú povinní pravidelne čistiť a udržiavať chodníky i v zimnom 

období,      potoky a rigóly,  verejné priestranstvá pred svojimi rodinnými domami, či objektmi 

v poriadku a to v rozsahu dotýkajúcom 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 zák. č.223/2001 Z.z. 

v znení zák č. 523/2005 Z.z., zák. č. 571/2005 Z.z.  o odpadoch a VZN obce Olešná o nakladaní 

s odpadmi 

 

 



5. Pri zneškodňovaní odpadových vôd, ktoré vzniknú použitím pitnej vody sú občania, podnikateľské 

subjekty nachádzajúce sa v obci povinní postupovať v zmysle vodného zákona a tohto VZN. 

 

  § 6 

Ochrana  životného prostredia 

 

Zakazuje sa: 

1. akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev 

2. znečisťovanie vodných tokov kvapalným a pevným domovým a iným odpadom    

3. umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách a pri miestnych potokoch 

4. skladovanie palivového dreva, stavebného, prípadne iného materiálu na verejných priestranstvách.        

  V  odôvodnených prípadoch povolí OcÚ Olešná skládku materiálu na základe podanej žiadosti, 

podľa       VZN      o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 5. vysypanie tuhého domového odpadu a iných odpadov mimo popolníc a kontajnerov 

6. poškodzovanie a ničenie stromčekov, verejnej zelene, bezdôvodné vytínanie jednotlivo rastúcich    

stromov . 

7. vypaľovanie suchej trávy. 

8. za porušovanie zákazu v bodoch 1 – 7 obec uloží pokutu vo výške 165,96 € občanom 

a podnikateľským subjektom 663,87 €. 

 

 § 7 

Ochrana a spolužitie občanov 

 

Akékoľvek poškodzovanie verejnoprospešných zariadení a to hlavne verejného osvetlenia, 

autobusových čakární, pomníkov a iných kultúrnych a historických pamiatok sa  zakazuje. 

Občania sú povinní na verejných priestranstvách a v objektoch prístupných verejnosti dodržiavať 

pravidlá spolužitia občanov tak, aby nenarúšali medziľudské vzťahy 

 

 § 8 

Chov domácich zvierat 

 

 

Občania sú povinní chov hospodárskych zvierat zabezpečiť tak, aby zvieratá svojím voľným pohybom 

neznečisťovali verejné priestranstvá a neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky a občanov.  

Voľný pohyb psov po verejných komunikáciách, chodníkoch a iných verejných priestranstvách je 

zakázaný. 

Obec pri zistení voľného pohybu psa zabezpečí jeho odchyt na náklady majiteľa psa. 

 

                        

          

                                                                          § 9 

                                                          Záverečné ustanovenie 

 

1. Dodržiavanie tohto VZN kontrolujú orgány obce Olešná a štátnej správy.  
 

     a/  starosta obce  

      b/ stavebná komisia a komisia životného prostredia 

      c/ zástupca starostu obce 

      d/ poslanci OZ 

 

2.  Porušenie tohto VZN bude posudzované ako priestupok podľa ustanovení zákona č. 372/90 Zb.     

     o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 



 

3. Orgány obce, ktoré kontrolujú toto VZN, bude obec riešiť v priestupkovom konaní v zmysle zákona 

č.     524/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch. 

 

4.Týmto VZN sa ruší VZN, ktorým sa upravuje čistenie, údržba, ochrana verejných priestranstiev,       

nakladanie s pitnou vodou na rok. 2013 schválené  uzn.264/2012 zo dňa  14.12.2012. 

 

5.Účinnosť tohto VZN a poplatkov za dodávku pitnej vody je od 1.1.2014. 

6.Toto VZN je schválené OZ dňa 13.12.2013 uzn.č. 343/2013.  

       

 

 

       

 

 Novotný Stanislav 

          starosta obce 

 


