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Dodatok č. 1/2019 

k Všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej „VZN“) Obce Kazimír č. 6/2013 o verejnom 

poriadku a verejnej čistote v obci 
  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), v súlade 
s § 3 ods. 3 písm. b), c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. d), e), f), g), h) a n) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto 
Dodatku č. 1/2019  k VZN č. 6/2013 o verejnom poriadku a verejnej čistote 
 
VZN sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
V § 2  pôvodný text  písm. a), b), c) sa vypúšťa  
 
V písmene a) sa nahrádza nové znenie: 
 

a) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný 
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné 
užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.  

 
Písmeno e) až l) sa prečísluje za písmeno b) až j). 
 
Nové znenie: 
 
V § 4 sa pôvodné znenie úplne vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 
 
1. Udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa rozumie ich zametanie, zmývanie, 
oplachovanie, odstraňovanie blata, snehu, buriny, odpadkov a iných nečistôt.  
 
2. Hlavné čistenie sa vykonáva po celej šírke a dĺžke chodníka, pričom musí byť vykonané 
tak, aby chodci boli čo najmenej obťažovaní. Pokiaľ je potrebné, chodník musí byť čistený i 
viackrát v priebehu dňa.  
 
3. Zmetené nečistoty sa ukladajú do smetných nádob. Z a k a z u j e sa zhŕňať zmetené 
nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do kanálových vpustí, na zelené pásy, alebo 
ponechávať ich zhrnuté na chodníkoch, alebo ich spaľovať.  
 
4. V zimnom období chodníky a poľadovica na nich musia byť odstránené čo najskôr po jej 
vytvorení. Podľa situácie je potrebné odstraňovať sneh a poľadovicu z chodníkov i viackrát v 



priebehu dňa. V prípade poľadovice musia byť chodníky posypané materiálmi zdrsňujúcimi 
námrazu tak, aby boli bezpečne schodné. Sneh z chodníkov musí byť zhrnutý na okraj 
vozovky tak, aby bol zabezpečený prechod chodcov z chodníka na komunikáciu, prístup ku 
kanálovým vpustiam a stanovištiam smetných nádob. Odvoz nahromadeného snehu 
zabezpečuje správca komunikácie.  
5. Ak sú pri chodníkoch majiteľmi alebo správcami domových nehnuteľností, vysadené pásy 
zelene sú majitelia resp. správcovia povinní takéto plochy pravidelne udržiavať v čistote.  
 
6. Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti 
chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. 
Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v 
schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov 
okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne 
predpísaným spôsobom upozorniť.  
 
Tento Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kazimír o verejnom 
poriadku a verejnej čistote v obci bol schválený obecným zastupiteľstvom Obce Kazimír 
uznesením č.49/2019 zo dňa 10.06.2019. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia t. 
j. dňa 25.06.2019 
 
 
V Kazimíri, dňa 24.5.2019 
 
 
 
 
                                                                                                        Bc. Tomáš Toma 
                                                                                                            starosta obce 


