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Obec  PERNEK 

 
 

Všeobecne zváväzné nariadenie 

o životnom prostredí 
 
 
    Zabezpečenie zdravého životného prostredia v našej obci je spoločnou záležitosťou všetkých 
občanov i návštevníkov obce, ako aj ostatných fyzických a právnickych osôb, ktoré pôsobia na jej 
území. Ich povinnosťou je dbať o zachovanie a rozvoj príjemného životného prostredia, čistoty obce 
a zlepšovanie vzhľadu obce v prospech všetkých. Preto Obecné zastupiteľstvo v Perneku podľa § 11 
odst. 3, písm. f/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 
 

Čl. 1 

Predmet 
 
1/  Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov a povinností obecného 
zastupiteľstva /ďalej len OZ/, všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré sa na území obce 
zdržiavajú prechodne. 
 
2/     Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť plnenie úloh OZ, chrániť celospoločenské záujmy, práva 
a oprávenené záujmy občanov a organizácii, uvádzať do súladu celospoločenské, skupinové a osobné 
záujmy a zabezpečovať plnenie povinností občanov a organizácií pôsobiacich v obci. 
 

Čl. 2 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vťahuje: 
a/ na celé katastrálne územie obce Pernek 
b/ na všetky fyzické osoby, ktoré bývajú v obci 
c/ na všetky právnické osoby a fyzické osoby zdržujúce sa v obci alebo prechádzajúce cez obec, bez 
ohľadu na ich štátnu príslušnosť a sídlo organizácie, s ktorou sú v pracovnom pomere, alebo sú jej 
členmi 
 
    Obecné zastupiteľstvo má právo dožadovať sa plnenia povinností vyplývajúcich z nariadenia od 
všetkých osôb uvedených pod písmenami a/ - c/ 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti občanov a organizácií 

 
1/   Občania a organizácie sú povinní používať miestne komunikácie, chodníky a verejné 
priestranstvá tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu a znečisťovaniu. V prípade ich 
poškodenia, alebo znečistenia sú povinní škodu uhradiť, alebo uviesť veci do pôvodného 
stavu. Akýkoľvek zásah /rozkopávka, inž. siete a pod./ do miestnej komunikácie môže občan 
a organizácia urobiť len za podmienky písomného súhlasu obce. 
2/  Občania a organizácie sú povinní pravidelne čistiť a udržovať chodníky v priebehu celého roka, 
verejné priestranstvá, priekopy pred svojimi domami, objektmi v poriadku a to v rozsahu ich parcely. 
3/ Vlastníci pozemkov, príp. ich užívatelia sú povinní chrániť pozemky a porasty na nich pred 
škodcami /zaburinením/ a robiť na vlastný náklad opatrenia na zamedzenie výskytu 



 2 

a rozširovania škodcov a na ich ničenie. Sú povinní kosiť trávu a burinu 2x ročne, a to 
v období od júla do septembra. V opačnom prípade kosenie buriny a starej trávy bude urobené 
na náklad porušovateľov tejto časti nariadenia. 
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4/ Každý občan je povinný ohlásiť porušovanie tohoto nariadenia  inou osobou na Obecný úrad 
v Perneku 
5/ Za čistenie a zjazdnosť miestnych komunikácií je zodpovedná obec. 
 
Zakazuje sa: 

- akékoľvek znečisťovanie verejného prietranstva 
- vynášať, alebo vymetať smeti a rôzne odpadky, ako i vylievať vodu /s výnimkou 

kropenia ulíc a chodníkov počas letných horúčav/ na verejné priestranstvá 
- na domový odpad používať odpadové nádoby umiestnené na verejných 

priestranstvách a určené na uličné odpadky /týka sa kontajnerov/ 
- jazdiť po verejnom priestranstve, po zeleni akýmkoľvek dopravným prostriedkom, 

bicyklovať sa po chodníkoch pre peších, parkovať vozidlá na chodníkoch 
 
 

Čl. 4 

Používanie verejných priestranstiev pri stavebných prácach 
 
1/  Pri stavbách, prestavbách, nadstavbách alebo opravách a ostatnej činnosti treba dbať na to, 
aby materiál nebol skladovaný na chodníkoch, uliciach a ostatných miestach verejných 
priestranstiev. 
2/  Pri opravách striech, odkvapových žľabov a komínov je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia 
a materiál nezhadzovať priamo zo striech na chodníky alebo stavebné plochy. 
3/  V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva je potrebné žiadať 
súhlas od starostu obce, ktorý určí podmienky a spôsob zabratia ako i úpravu verejného priestranstva 
po ukončení prác. 
4/  Pri povoľovaní stavieb, prestavieb, nadstavieb, pri opravách je potrebné postupovať v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších noviel /stavebný zákon/ 
5/  Kolesa motorových vozidiel pri odvoze zeminy je potrebné zakaždým od zeminy očistiť, aby 
neznečisťovali ulice. Ten, kto spôsobil znečistenie miestnej komunikácie je povinný ju dať di 
pôvodného stavu. 
6/   Zakazuje sa akékoľvek rozkopávanie ulíc bez súhlasu starostu obce 
 
 

Čl. 5 

Domy, dvory, záhrady 
 
1/ Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, plotov, záhrad 
a udržiavať ich v poriadku a funkčné. 
2/ Budovy na rontálnej strane ulíc musia byť opatrené odkvapovými žľabami a zvodmi. 
3/ Kvetináče a iné ozdobné predmety umiestnené na vonkajších stranách domov musia byť upevnené, 
aby bolo vylúčené ich spadnutie. 
4/ V prípade úrazu alebo iného ublíženia na zdraví, regresné náhrady hradí majiteľ alebo užívateľ 
domu. 
Zakazuje sa: 

- vypúšťanie splaškov z domov a záhrad, ako aj zo žumpy na verejné priestranstvá 
- písať a kresliť na steny domov, plotov a brán 
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- lepiť plagáty na steny, ploty a brány, tieto možno umiestniť len na plochu, ktorá je 
v obci na tento účel určená /to platí aj pre účely volebnej kampane/ 
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Čl. 6 

Obchody a výklady 
 
1/ Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť úhľadné a čisté. 
2/ Výklady musia byť upravené. 
3/ Firemné tabule musia byť čisté, udržiavané v takom stave, aby nápisy boli čitateľné a nezhoršovali 
vzhľad obce. 
4/ V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť pred vchodom 
umiestnený smetný kôš a upozornenie pre konzumentov, aby obaly hádzali do koša. 
Koše musia byť pravidelne vyprázdňované. 
5/ Obchodné prevádzky sú povinné zabezpečiť si dostatok smetných nádob a postarať sa každý deň 
o čistotu obchodu a okolia smetných nádob. 
6/ Obchodné organizácie, súkromné, štátne, resp. družstevné zodpovedajú za vkusnú estetickú úpravu 
celého pozemku a budovy, najmä zo strany ulice. 
 
 
 

Čl. 7 

Požiarna ochrana 
 
1/ Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov v blízkosti 
dymovodu alebo komínov je zakázané. 
2/  Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa, aby komínové dvierka boli v poriadku, 
taktiež musí zabezpečiť pravidelné čistenie komínov. 
3/   Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa, aby v povalových priestoroch bola nádoba 
s pieskom, lopata, príp. voda. 
4/   Každá osoba, ktorá zistí požiar, je povinná urobiť najnutnejšie opatrenia a ihneď vyhlásiť požiarny 
poplach. 
 
 

Čl. 8 

Parky, zelené pásy a ich príslušenstvá 
 
1/ Zeleň, okrasné kvety a kríky, stromy, upravené zelené plochy, parky a záhonky, záhradky, 
predzáhradky, verejné priestranstvá, lúky a polia, vodné toky, ryby a zvieratá, to je základom 
zdravého životného prostredia obyvateľstva obce. 
2/ Občania obce Pernek spolu s obecnou samosprávou a organizáciami pôsobiacimi na jej území sa 
starajú o životné prostredie, jeho udržiavanie a zveľaďovanie, čo je odrazom ich vyspelosti a kladného 
vzťahu k svojej obci. 
3/  Žiaden očan, ani organizácia nesmie znečistiť zeleň, vodu, vzduch svojim nedbalým konaním alebo 
výrobnou činnosťou. 
4/ Každý občan, organizácia vysádza zeleň a kvety na svojom priedomí a pred záhradkou, aby pôsobili 
esteticky voči ostatnému okoliu. 
5/ Okolia poľných ciest a ostatných okrajových častí, poľnohospodárskych pozemkov a záhrad ako 
i extravilánu obce upravujú a zbavujú buriny užívatelia. 
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Čl. 9 

Splaškové, odpadové vody, fekálie 
 
1/ Každý majiteľ domu /obytného alebo na podnikanie/, ktorý je vybavený vodovodným 
rozvodom /vodáreň, samospádový vodovod/ je povinný mať vybudovanú vodotesnú žumpu. 
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2/ Obsah žumpy je povinný pravidelne vyvážať spôsobom v zmysle zákona odpadoch. 
Zakazuje sa: 
 - vypúšťanie splaškov alebo žumpy do potokov, do priekop alebo na verejné priestranstvo, 
   na požiadanie orgánov samosprávy je majiteľ /užívateľ/ domu predložiť dôkaz o            
   zneškodnení odpadu tohto druhu 
 

 
Čl. 10 

Verejné osvetlenie a ostatné verejné zariadenia 
 

    Verejné osvetlenie obhospodaruje obec Pernek. Poruchy na osvetlení sa oznamujú na 
obecnom úrade. 
 
Zakazuje sa: 

- poškodzovať verejné osvetlenie, osvetľovacie ramená, písať, lepiť na ne plagáty 
- znečisťovať priestranstvá, autobusové zastávky a ničiť zariadenia autobusovej 

zastávky, písať, kresliť, lepiť plagáty, ničiť cestovný poriadok 
 
 

Čl. 11 

Nočný pokoj 
 
Nočný pokoj sa stanovuje: 
1/ letné obdopbie  od 23.00 hod. do 06.00 hod. 
2/ zimné obdobie  od 22.00 hod. do 06.00 hod. 
 
 

Čl. 12 

Cintorín a Dom smútku 
 
Činnosť občanov na miestnom cintoríne upravuje Cintorínsky poriadok. 
 
 

Čl. 13 

Postihy 
 
    Za porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia budú občania obce a iní 
porušovatelia, právnicke osoby postihované podľa Zákona SNR č. 372/1990 Z.z. 
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
 

Čl. 14 

Záverečné ustanovenia 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 19.12.2005. 
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Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2005 
uznesenie č.54/2005. 
 
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2006. 

 
 
 

 
 
V Perneku dňa 07.12.2005                                      
 
 
 
           _______________           
                                                                                                                  starosta 
 


