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Obecný úrad Mostová 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2015 

o verejnom poriadku a vytváraní životného prostredia v obci  

Zabezpečenie zdravého životného prostredia v našej obci je spoločnou záležitosťou 
všetkých občanov i návštevníkov obce, ako aj ostatných fyzických a právnických 
osôb, pôsobiacich na jej území. Povinnosťou všetkých je dbať o zachovanie a rozvoj 
príjemného životného prostredia, čistoty obce, ochranu obecného majetku a 
udržovanie verejného poriadku. Preto Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“)  v 
Mostovej podľa § 6 ods. 1 Zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.  

I časť 

Všeobecné ustanovenia 

§ 1 

Predmet úpravy 

1. Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov a povinností 
OZ, všetkých fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce, ako i 
tých subjektov, ktorí sa na území obce zdržujú prechodne.  

2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť plnenie úloh OZ, 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 pôsobiacich v obci.  

§ 2 

Rozsah pôsobnosti 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie sa vzťahuje:  
a. na celé územie obce Mostová,  
b. na všetky fyzické osoby, bývajúce v obci a právnické osoby, ktoré tu 

majú sídlo.  
c. na všetky fyzické a právnické osoby zdržujúce sa v obci, alebo 

prechádzajúce obcou, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a sídlo 
organizácie, s ktorou sú v pracovnom pomere, alebo sú jej členmi.  

2. Za verejné priestranstvo sa podľa všeobecného záväzného nariadenia 
považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnosti a sú verejnosti dostupné. Sú to 
najmä obecné komunikácie, chodníky, priestory okolo obecných komunikácií 
po hranicu vlastného pozemku a ostatných nehnuteľností za ostatné verejné 
priestranstvá  považujeme : futbalové ihrisko, cintorín, okolie sôch, okolie 
Salibského Dudváhu, okolie kostola, Átom, park pred hasičskou zbrojnicou, 
park pred reštauráciou zlatý bažant, židovský cintorín, okolie kultúrneho  domu, 



kultúrny dom počas usporiadania  verejných akcií, okolie pošty, zdravotnícke 
stredisko a iné, ktoré nie je možné inak špecifikovať. 

II. časť 

 
Životné prostredie a verejný poriadok 

 
§ 3 

Čistota verejných priestranstiev 

1. Občania a organizácie sú povinní používať miestne komunikácie, chodníky, 
zariadenia  a verejné priestranstvá tak, aby nedochádzalo k ich 
poškodzovaniu a znečisťovaniu. V prípade ich poškodenia  alebo znečistenia 
sú povinní spôsobenú  škodu uhradiť, alebo uviesť  miesto, zariadenie  do 
pôvodného stavu.  

2. V zmysle § 21 odst. 3  Zákona č. 8/2009 Z. z. Zákona o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov   musia byť vozidlá vchádzajúce na 
cestu vopred očistené. Pri preprave nákladu musí byť náklad v zmysle       §. 
51  cit. zákona umiestnený a upevnený tak, aby neznečisťoval a 
nepoškodzoval cestu.  

3. Vlastníci, užívatelia domov a pozemkov, ktorí hraničia s verejným chodníkom 
sú povinní chodník čistiť. Čistenie chodníkov a verejného priestranstva pred a 
okolo obchodných a prevádzkových organizácií je povinnosťou 
prevádzkovateľa a vlastníkov organizácií.  

4. V zimnom období treba sneh a ľad z chodníka odpratať. Ak to vyžaduje 
bezpečnosť chodcov, treba ľad pravidelne posýpať. Posypový materiál 
zabezpečí OÚ. Sneh zhodený alebo spadnutý zo striech na chodník musí 
majiteľ /zodpovedná osoba v organizácii/ z chodníka odpratať.  

5. OZ prostredníctvom OÚ za účinnej pomoci spoločenských a záujmových 
organizácií pôsobiacich v obci zabezpečuje:  

a. čistenie a zjazdnosť miestnych komunikácií,  
b. čistenie, údržbu a úpravu ostatných verejných priestranstiev,  
c. výsadbu stromov, okrasných kríkov a kvetov, potrebných k zlepšeniu 

životného prostredia.  
6. Zakazuje sa:  

a. akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva,  
b. vynášať a vymetať smeti a rôzne odpadky na verejné priestranstvo,  
c. poškodzovanie verejnej zelene akýmkoľvek dopravným prostriedkom, 

parkovať vozidlá na priestoroch verejnej zelene a poškodzovanie a 
ničenie stromov okrasných kríkov a kvetov.  

§ 4 
Používanie verejných priestranstiev pri stavebných prácach  

1. Pri stavbách, prestavbách alebo opravách, ako i pri inej stavebnej činnosti 
dbať na to, aby materiál nebol skladovaný na chodníkoch, uliciach a ostatných 
miestach verejných priestranstiev.  



2. V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva, 
ako i v prípade nevyhnutnosti dočasného skladovania materiálu na verejnom 
priestranstve je potrebné požiadať o súhlas starostu obce, ktorý určí 
podmienky a spôsob dočasného zabratia a úpravy verejného priestranstva.  

3. Akýkoľvek zásah do miestnej komunikácie (prekopávka, inžinierske siete) 
môže občan i organizácia urobiť len za podmienky písomného súhlasu OÚ.  

§ 5 
Domy, dvory, záhrady  

1. Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, 
nádvorí, plotov a záhrad, udržiavať ich v poriadku a vo funkčnom stave.  

2. Vlastníci (užívatelia) pozemkov sú povinní chrániť pozemky a porasty na nich 
pred škodcami a zaburinením. Sú povinní robiť na vlastné náklady opatrenia 
na zamedzenie výskytu a rozširovania škodcov a na likvidáciu buriny.  

3. Zakazuje sa:  
a. vypúšťanie splaškov z domov a zo žúmp na verejné priestranstvá, do 

miestneho potoka a na iné miesta (Odpadová voda sa odnáša do 
čističiek odpadových vôd), 

b. písať a kresliť na steny domov a brán s výnimkou nápisov a nákresov 
významu reklamného alebo identifikačného,  

c. lepiť plagáty na steny, na autobusové zastávky, ploty a brány. Plagáty 
možno vyvesovať a lepiť len na plochy, ktoré sú v obci na tento účel 
určené. To platí i na účely volebnej kampane.  

§ 6 
Obchody a výklady  

1. Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť úhľadné a čisté.  
2. Výklady musia byť vkusne upravené a vo večerných hodinách osvetlené.  
3. Firemné tabule musia byť čisté a udržiavané v takom stave, aby nezhoršovali 

vzhľad budovy a ulice.  
4. Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku alebo iného podobného 

zariadenia je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí v 
čase prevádzky i po jej ukončení. V súvislosti s udržovaním poriadku je 
povinný zabezpečiť v bezprostrednej blízkosti zariadenia dostatočné množstvo 
všetkých potrebných hygienických zariadení a ostatných pomôcok.  

 

§ 7 
Domové odpady  

1. Smeti pochádzajúce z domácností môžu byť skladované len v smetných 
nádobách a kontajneroch. Verejnou skládkou obce Mostová je Skládka TKO  
v katastri obce Čierna Voda. 

2. Obecný úrad dvakrát do roka organizuje zber veľko-objemného domáceho 
odpadu do kontajnerov,  jedenkrát do roka  zber elektronického odpadu a  raz 
mesačne zber separovaného odpadu (papier, umelá hmota, sklo). 



3. V rámci intravilánu a extravilánu obce nie je dovolené vysýpanie žiadneho 
tuhého domového odpadu, stavebného odpadu,  iných nečistôt a tak vytvárať 
nelegálne skládky odpadu.  

4. Väčšie množstvá odpadu vzniknutého pri opravách domov, čistení dvorov, 
záhrad a pod. si dá majiteľ odviesť na verejnú  skládku na svoje náklady.  

§ 8 
Uskladnenie paliva, materiálov a dlhodobé parkovanie na verejnom 

priestranstve 

1. Palivo, materiál a iné predmety sa uskladňujú zásadne na pozemku alebo v 
budove vlastníka mimo verejného priestranstva.  

2. Uložené veci z verejného priestranstva musia byť odpratané hneď, najneskôr 
do 24 hodín. V odôvodnených prípadoch (osamelí, starí, príp. nemocní 
občania) môže starosta obce na žiadosť vlastníka uvedenú dobu predĺžiť 
podľa vlastného uváženia.  

3. Dovozom a skladovaním vecí nesmie byť poškodený chodník, zeleň. 
4. Zakazuje sa dlhodobé parkovanie poľnohospodárskych strojov a zariadení, 

nákladných a nepojazdných automobilov na verejnom priestranstve (za 
dlhodobé parkovanie sa považuje doba nad 1 týždeň). 

5. V prípade nedodržania zákazu v §8 odseku 4, uvedené stroje a zariadenia 
budú odtiahnuté na náklady majiteľa alebo prenajímateľa. 

§ 9 
Požiarna ochrana  

1. Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov 
v blízkosti dymovodu  alebo komínov je zakázané.  

2. Majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa, aby komínové dvierka boli v 
poriadku. Taktiež zabezpečuje pravidelné čistenie komínov, pravidelnú revíziu 
komínov, plynových kotlov a iných zariadení slúžiacich na  vykurovanie. Na 
vykurovanie je možné používať len schválené typy kotlov a zariadení.   

3. Plošné vypaľovanie trávy na verejných priestranstvách, záhradách a vo 
dvoroch nie je dovolené. Nie je dovolené ani spaľovanie odpadu z domácnosti 
a iných predmetov a zakladanie ohniska bez povolenia príslušného 
hasičského zboru.    

§ 10 
Miestna zeleň a jej príslušenstvo  

1. Stromy, kríky, okrasné kvety, upravené zelené plochy, predzáhradky, záhrady 
a záhony, verejné priestranstvá, role, potoky, vtáky, zvieratá, ryby a hmyz sú 
základom zdravého životného prostredia obce.  

2. Žiadny občan a organizácia nesmie znečistiť zeleň, vodu, vzduch svojim 
nedbalým konaním alebo výrobnou činnosťou.  

3. Občania a organizácie vysádzajú a udržujú zeleň a kvety na svojom priedomí 
a pred záhradkou. Susediace verejné priestranstvá udržujú v nezaburinenom 
stave (od pozemkov vo  až po miestnu komunikáciu).     

4. Občania  a organizácie  nesmú na svojom priedomí, pred záhradkou a najmä 
na verejných priestranstvách vytvárať umelé bariéry najmä zo skál, balvanov, 



betónových tvárnic, železných a drevených  kolíkov, reťazí, motúzov a pod., 
ktorými ohrozujú život, zdravi alebo majetok a ktoré môžu ohroziť bezpečnosť 
 cestnej premávky, cyklistov, chodcov  a nie sú v súlade so zákonom  č. 
8/2009 Z. z. Zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Toto neplatí na dopravné značky, zariadenia trvalého, alebo 
dočasného charakteru a na umelecké diela sôch a iné predmety, ktoré sú 
schválené a určené príslušným orgánom a sú v súlade s citovaným zákonom  
a inými predpismi.    

5. Občania a organizácie sú povinní upraviť stromy a kríky na svojom priedomí, 
v predzáhradke a na susediacich verejných priestranstvách, tak  aby 
nezakrývali výhľad na križovatkách, nezakrývali dopravné značky, dopravné 
zariadenia,  neobmedzovali používanie chodníkov a neohrozovali bezpečnosť 
cestnej premávky. 

6. Obecný úrad upravuje miestnu zeleň a príslušenstvo na nasledujúcich 
miestach: futbalové ihrisko, cintorín, okolie sôch, okolie Salibského Dudváhu, 
okolie kostola, lesopark Átom, park pred hasičskou zbrojnicou, park pred 
reštauráciou Zlatý bažant, židovský cintorín, okolie  kultúrneho domu, okolie 
pošty, okolie  zdravotníckeho  strediska a iné, ktoré nie je možné inak 
špecifikovať. 

7. Okolia poľných ciest a ostatných okrajových častí, poľnohospodárskych 
pozemkov a záhrad a extravilánu obce zbavujú buriny užívatelia.  

8. Zakazuje sa:  
a. poškodzovať stromy, kríky, kvety, zelené pásy a ich príslušenstvá,  
b. parkovať a jazdiť motorovými vozidlami po trávnatých plochách a na 

miestach, kde by mohlo dôjsť k obmedzeniu priechodnosti 
komunikácie,  odhadzovať nečistoty, sklo, papiere a iné odpadky,  

c. poškodzovať zariadenia na detskom ihrisku, v lesoparku Átom, na 
futbalovom ihrisku a na miestach, kde sa nachádzajú verejno-
prospešné zariadenia, autobusové zastávky, ľavice, smetné koše 
a pod.,  

d. voľný pohyb psov po verejných priestranstvách,  
e. znečisťovať obecné a štátne komunikácie akýmikoľvek substrátmi z 

priemyselnej a komunálnej činnosti /olej, hnoj, slama a pod./.  

§ 11 
Verejné osvetlenie a ostatné verejné zariadenia 

1. Verejné osvetlenie obhospodaruje Obecný úrad v Mostovej. Závady na 
osvetlení treba oznámiť na Obecnom úrade.  

2. Zakazuje sa:  
a. poškodzovať verejné osvetlenie  a ostatné verejné zariadenia, 
b. poškodzovať cestné dopravné značky, dopravné zariadenia  

a dopravné zrkadlá,  
c. poškodzovať a znečisťovať zariadenia autobusových zastávok /písať, 

kresliť a lepiť plagáty/.  

 
 
 



§ 12 
Vodohospodárske zariadenia  

V záujme ochrany vodohospodárskych zariadení nie je dovolené:  

a. poškodzovať akýmkoľvek spôsobom zariadenia verejného vodovodu,  
b. znečisťovať miestny potok  rôznymi predmetmi, odpadovými látkami a 

domovým odpadom, vypúšťaním septikov do potoka alebo v blízkosti 
potoka.  

§ 13 
Nočný pokoj  

Nočný pokoj sa stanovuje od 22,00 do 06,00 hod. V tomto čase nie je 
dovolené rušiť iné osoby najmä hlukom, reprodukovanou hudbou a pod. 
Výnimku tvoria organizácie s trvalým rozhodnutím  o prevádzkovej dobe,  
dopredu oznámené zábavy, diskotéky a iné hudobné produkcie organizované 
Obcou  a inými miestnymi organizáciami. 

§ 14 
Chov domácich a úžitkových zvierat  

1. Chovateľ je povinný chov domácich a úžitkových  zvierat zabezpečiť tak, aby 
voľným pohybom neznečisťovali verejné priestranstvá, nepoškodzovali 
stromy, okrasné kríky, kvetinové záhony a ostatnú zeleň v obci a aby 
neobťažovali a neohrozovali iných občanov. Chovateľa musí dodržiavať 
príslušné ustanovenia zákona č. 39/2007 Z. z.  Zákon o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov.  

2. Chovatelia sa musia usilovať o to, aby v  čo najmenšej možnej miere 
zaťažovali životné prostredie, životné podmienky susedov  a  ostatných 
občanov,  najmä hlukom, zápachom a iným bližšie nešpecifikovaným 
spôsobom.   

3. Voľný pohyb psov po verejných priestranstvách sa zakazuje.  

§ 15 
Ostatné ustanovenia  

1. V záujme ochrany verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku je každý 
občan povinný dodržiavať zásady občianskeho spolunažívania.  

2. Poriadok na športoviskách, kultúrnych a spoločenských podujatiach si 
zabezpečujú usporiadatelia (napr. Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní 
verejných, športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

 
 
 

III. časť 
Záverečné ustanovenia 

 



§ 16 
Povinnosť dodržiavania všeobecného záväzného nariadenia č. .../2015 

 
1. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia je povinnosťou každého občana, 

fyzickej a právnickej osoby . 
2.  Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení poverení 

zamestnanci Obecného úradu Mostová a hlavný kontrolór obce. 
3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté 

v zmysle zák.č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci  
priestupkového konania. 

4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť 
právnickým osobám alebo  fyzickým osobám oprávneným na podnikanie 
pokutu do výšky 6 400.- € v zmysle § 13, ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 

 
§ 17  

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.  .../2015      bolo po prerokovaní 
schválené Obecným zastupiteľstvom v Mostovej dňa xx. xx.2015 uznesením 
č. xx 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2015 nadobúda platnosť dňom  xx.xx. 
2015 

3. Doteraz vydané nariadenia , ak sú v rozpore s týmto nariadením strácajú 
platnosť od xx.xx. 2015 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli v Mostovej    dňa  14.09..2015  
Zvesené xx.xx.2015 

 

 
 
 


