Tvorba a ochrana životného prostredia
Všeobecné záväzné nariadenie č. 06/2007
Obecné zastupiteľstvo v Dunajskom Klátove podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhlášky č.230/1998 Zb. o chove hospodárskych
zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon), v zmysle zákona č.543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny a
v súlade s platnými právnymi normami vydáva všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým
usmerňuje tvorbu a ochranu životného prostredia na území obce.
1. časť - Úvodné ustanovenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci svojej právomoci a v súlade s
platnými právnymi predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého
životného prostredia na území obce Dunajský Klátov.
2) Každý má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä v zdravom a esteticky kvalitnom
životnom prostredí, podieľať sa na starostlivosti o neho, byť informovaný o jeho stave a
upozorňovať na prípady jeho ohrozovania a poškodzovania.
3) Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a
starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany,
zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému
ekologickej stability.
4) Každý je povinný sa zdržať všetkého, čím by nadmieru stanovenú právnymi predpismi
ohrozoval alebo zhoršoval stav životného prostredia a oznamovať príslušným orgánom
všetky prípady jeho ohrozovania.
5) Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržovanie čistoty
verejného priestranstva a rozširovanie zelene.
6) Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich
zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k
predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.

2. časť - Čistota verejného priestranstva
1) Všeobecne záväzné nariadenie upravuje povinnosti vlastníkov a užívateľov pozemkov,
verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov, ako aj obyvateľov a návštevníkov
obce, s cieľom zabrániť narušovaniu vzhľadu a prostredia obce a znečisťovaniu verejného
priestranstva.
2) Za verejné priestranstvá sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky
miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky,
parkoviská, parky, verejná zeleň, futbalové ihrisko a areály cintorínov.
3) V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného
prostredia sa v obci zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá, najmä:
a) odhadzovať odpadky (smeti, papier, obaly, zvyšky jedál a iné nepotrebné veci).

b) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo látkami ohrozujúcimi
kvalitu podzemných vôd,
c) umývať a čistiť vozidlá každého druhu na verejných priestranstvách,
d) odhadzovať ohorky cigariet.
3. časť - Zodpovednosť za čistotu a poriadok
1) Vlastníci a užívatelia pozemkov zodpovedajú za čistotu a poriadok verejných
priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov na území obce bez ohľadu na to, akým
spôsobom k znečisteniu došlo a práva a nároky voči znečisťovateľovi ostávajú zachované.
2) Majiteľ, správca alebo užívateľ budovy dodržiava čistotu a poriadok na chodníku, fasáde
budovy a na priľahlom priestore.
3) Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných podobných prác zodpovedá
právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce.
4) Obyvatelia a návštevníci obce zodpovedajú za konanie, ktorým spôsobujú znečistenie a
neporiadok.
4. časť - Dodržiavanie čistoty a poriadku v obci
1) Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia
byť upravené a udržiavané tak, aby nečistoty (blato, smeti, hnojivo) neboli na verejné
priestranstvo zanášané, prípadne splavované dažďom a polievaním, a aby neprekážali
chodcom (konáre stromov) pri používaní verejných priestranstiev.
2) Stavby a iné budovy musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom (opadávajúca omietka,
deravý odtokový žľab) nenarušili vzhľad a prostredie a neohrozovali bezpečnosť občanov.
3) Nehnuteľnosťami a inými objektmi na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú
všetky trvalé a dočasné stavby, stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia,
autobusové zastávky, zvonice a k nim slúžiace priestranstvá, záhradné lavice a stoly.
4) Vlastníci a užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných
porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne odstrihávať a upravovať tak, aby
neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili cestnú premávku.
5) Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, kioskov, predajní, pohostinstiev a podobných
zariadení sú povinní udržiavať čistotu a poriadok vo vzdialenosti 2 metrov od svojho
zariadenia. Sú povinní zabezpečiť dostatočný počet košov na odpadky, upozornením
zákazníkov na odhadzovanie odpadkov do nich a starať sa o ich riadny stav a pravidelné
vyprázdňovanie.
6) Obchodné reklamy a firemné tabule musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak,
aby neprekážali a neobmedzili chodcov a nevytvárali prekážky v cestnej premávke.
7) Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností a oplotených pozemkov sú povinní sa
postarať o riadny odvoz domového odpadu a v prípade potreby aj odvoz iného odpadu.
8) Zberné nádoby na odpad sú občania povinní udržiavať v riadnom technickom a
hygienickom stave. V prípade poškodenia nádoby sú povinní zabezpečiť jej opravu alebo
výmenu.
9) Zberné nádoby nesmú byť umiestnené na chodníku, okraji vozovky, ani na inom
verejnom priestranstve okrem doby nevyhnutne potrebnej pred a po vyprázdnení.

5.časť - Osobitné udržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
1) Právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných
priestranstvách nesmú :odkladať a odhadzovať rôzne predmety na miestach, ktoré na to nie
sú určené. Na verejných priestranstvách sa nesmú požívať alkoholické nápoje, vysypávať a
rozsypávať smeti, zvyšky a odpadky z jedál, ovocia a prepravovaný materiál, skladovať
smeti, odpadky a spaľovať ich , skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia, alebo
nad rámec povolený, roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami
vozidiel, umiestňovať plagáty, reklamy na iných miestach ako na to určených, manipulovať
voľne s látkami zapáchajúcimi a škodlivými.
2) Nakladanie a vykladanie tovaru alebo iného materiálu (uhlie, stavebný materiál) na
verejnom priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo verejného
priestranstva. Pritom treba dbať na čistotu vozovky a chodníkov, zjazdnosť a schodnosť
v najbližšom okolí. Prípadné znečistenie musí byť ihneď odstránené.
3) Ak obecný úrad povolil dočasné skladovanie stavebného materiálu a iného tovaru na
verejnom priestranstve, musí sa vykonať tak, aby toto neohrozovalo a
neobmedzovalo schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníka, a aby spôsobom
uloženia alebo vplyvom počasia neznečisťovalo svoje okolie. Sypké materiály sa nesmú
voľne skladovať, ale musia sa vhodným spôsobom zakryť, aby nedošlo k znečisteniu
prostredia.
4) Odpad a iný materiál vzniknutý pri vykonávaní stavebných a výkopových prácach môže
byť uložený na vozovke alebo chodníku za podmienok určených stavebným povolením,
povolením na rozkopávku, alebo povolením na použitie verejného priestranstva. Zvyšky
stavebného a iného prebytočného materiálu sa musia pravidelne odvážať.
6. časť - Čistenie chodníkov
1) Čistiť chodník je povinný vlastník alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti. Chodník
hraničí s nehnuteľnosťou aj vtedy, ak je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh pozemku,
slúžiaci iným ako komunikačným účelom.
2) Chodníky je nutné čistiť po celej šírke. Na miestach, kde chodník nie je vyznačený, treba
čistiť pruh šírky 1,5 metrov priliehajúci k nehnuteľnosti. Čistením sa rozumie kropenie,
zametanie a odstraňovanie buriny, blata a snehu. Kropiť sa nesmie pri nízkych teplotách,
keď je nebezpečenstvo námrazy.
3) Smeti z chodníka sa nesmú ponechať na ňom, ani zhŕňať na okraj vozovky. V menších
množstvách ho možno uložiť do odpadových nádob, pri väčšom množstve treba zabezpečiť
jeho mimoriadny odvoz.
7. časť - Čistota miestnych komunikácii
1) Na území obce sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad príslušnú mieru
a ďalej vozidlami, ktoré majú nadmernú hlučnosť a nadmierne znečisťujú životné
prostredie.

8. časť - Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období

1) Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť miestnych komunikácií okrem
chodníkov zabezpečuje obec.
2) V zimnom období treba zbavovať chodníky snehu a v prípade námrazy aj viackrát za
deň, a to v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa na okraj vozovky do hromád. Na
okraji vozovky je potrebné uvoľniť a očistiť toľko miesta, aby sa zabezpečil v prípade
odmäku odtok vody.
3) Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody cez
jazdnú dráhu alebo vjazdy do dvorov.
9. časť - Ochrana čistoty ovzdušia
1) Zakazuje sa na voľných priestranstvách spaľovať domové odpady, zapaľovať obsah
odpadových nádob. Spaľovanie záhradného odpadu je prípustné v obmedzenom množstve za
podmienky, že je odpad vysušený.
2) Zakazuje sa vypaľovanie trvalých trávnych porastov.
10. časť - Ochrana povrchových a podzemných vôd
1) Zakazuje sa na brehy Klátovského ramena, Klátovského kanálu, vodných kanálov,
rybníkov a ostatných vodných plôch odhadzovať akýkoľvek odpad, je tu zakázané umývať,
čistiť a robiť údržbu motorových vozidiel.
2) Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do povrchových vôd dažďovej kanalizácie látky
škodiace vodám a odpadové vody.
3) Zakazuje sa vývoz obsahu žúmp na pozemky v blízkostí rodinných domov ako aj
čerpanie obsahu žúmp s ponorným čerpadlom na záhrady a dvory rodinných domov.
Vývoz je povolený len do legálnych ČOV.

11. časť - Tvorba a ochrana zelene
1) Zeleňou sa rozumie prírodná časť obce, predovšetkým stromy, kriky, kvety, zelené
plochy. Súčasťou týchto súborov zelene sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako
chodníky, prístrešky, lavičky a pod.
2) Zeleň tvoria tiež dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche
prirodzeným spôsobom, alebo zámerným cieľavedomým založením a usmerňovaním
človekom.
3) Za zeleň sa považujú skupiny a rady stromovitého a kríkovitého vzrastu a trávniky.
12. časť - Údržba a ochrana zelene
1) Vlastník resp. užívateľ zelene je povinný udržiavať zeleň takým spôsobom, aby nebol
porušený účel, ktorému majú zeleň a zelené plochy slúžiť. Pri údržbe sa musí zabezpečiť
dosádzanie rastlín.
2) Pri stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie
je možné tomu zamedziť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu

plochy do pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu.
3) Vlastníci a užívatelia rodinných domov a správcovia budov a pozemkov v intraviláne
obce sú povinní zabezpečiť primeranú výsadbu zelene na vlastné náklady a starať sa o jej
estetický vzhľad. Výsadbu stromov vysokého vzrastu na verejné priestranstvo je občan
povinný prekonzultovať s príslušným orgánom - obecným úradom z dôvodu, aby bolo
predídené poškodeniu, znehodnoteniu a zničeniu obecného majetku (elektrického vedenia,
vedenia miestneho rozhlasu, vedenia verejného osvetlenia a pod.)
4) Výrub drevín rastúcich mimo lesa sa posudzuje podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny stromov. Súhlas na výrub drevín a iných porastov vydáva obec, ktorá
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu
ustanovenom zákonom o ochrane prírody a krajiny.
5) Nahradiť škodu za poškodenie zelene je povinný ten, kto škodu spôsobil alebo zavinil.
Pri neplnoletých osobách majú túto povinnosť rodičia, alebo ich zákonní zástupcovia.
13. časť - Správa verejnej zelene
1) Správu verejnej zelene ako aj práce spojené s jej údržbou zabezpečuje obecný úrad.
2) Správu a údržbu verejnej zelene na ostatných pozemkoch zabezpečuje jej vlastník, správca
alebo užívateľ.

14. časť - Chov a držanie hospodárskych a ostatných zvierat
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov domácich
a úžitkových zvierat, ďalej zabezpečiť čistotu obce a zdravie občanov a v neposlednom rade
tiež bezpečnosť cestnej dopravy.
2) Chovať a držať hospodárske a ostatné zvieratá na území obce je možné, ak nespôsobujú
zdravotné a hygienické škody, neohrozujú čistotu a bezpečnosť v domoch, na verejných
priestranstvách, a ak v tomto nariadení nie je uvedené inak.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na:
- úžitkové zvieratá: kôň, hovädzí dobytok, ošípané, ovca, koza, osol, mulica,
- drobné zvieratá: hydina (sliepky, hus, kačice, morky), domáce králiky,
- včely,
- holuby (športové, poštové, ozdobné, úžitkové),
- spevavé a ozdobné vtáky,
- psy a mačky,
- kožušinové zvieratá
4) Za chov domácich a úžitkových zvierat sa nepovažuje chov pre podnikateľské účely. V
tomto prípade sa vyžaduje realizácia farmy podľa stavebného poriadku.

15. časť - Povinností držiteľov zvierat
1) Situovanie chovného objektu nesmie narušiť estetický vzhľad obytného domu z ulice.
2) Chovatelia zvierat sú povinní zachovať medzi objektmi, v ktorých sú zvieratá umiestnené a
medzi uličnou čiarou a obytných objektov čo najväčšiu vzdialenosť.
3) Chovatelia zvierat sú povinní postarať sa o to, aby objekty slúžiace na chov zvierat boli
ľahko čistiteľné, dezinfikovateľné a napojené na vodotesnú odpadovú žumpu.

4) Hnoj z miestností pre zvieratá treba denne odstraňovať na hnojisko, ktoré musí byť čo
najviac vzdialené od obytných objektov. Držiteľ zvierat sa musí postarať o sústavné a
účinné ničenie hlodavcov a hmyzu v objektoch slúžiacich na umiestnenie zvierat.
5) Chovatelia zvierat sú povinní infekčné ochorenie zvierat, podozrenie z ochorenia zvierat a
uhynutie ohlásiť orgánu veterinárnej starostlivosti a naložiť s nimi podľa jeho pokynov.
Nie je dovolené uhynuté zvieratá odkladať do odpadových nádob a kontajnerov alebo
zakopávať v dvoroch a záhradách.
6) Chovatelia zvierat sú povinní držať a chovať zvieratá v prostredí a za podmienok , ktoré
umožňujú ich produkčné schopnosti.
7) Chovatelia zvierat sú povinní dodržať požiadavky o zdravie zvierat včítane hygieny ich
prostredia, ošetrovania, výživy, plemenitby a prepravy. Sledovať zdravotný stav zvierat a
zabezpečiť ich zdravotnú kontrolu.
8) Chovatelia zvierat sú povinní predchádzať ochoreniu zvierat, chrániť ich pred škodlivými
vplyvmi, dbať o to, aby sa chovom zvierat neohrozilo životné prostredie.
9) Pásť úžitkové zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
16. časť - Podmienky chovu a držania psov
1) Držať a chovať psov môže len občan, ktorý je spôsobilý poskytnúť zvieraťu
potrebnú starostlivosť.
2) Pred začatím držania a chovu musia byť preň vytvorené vhodné podmienky, t.j.
hygienická prevádzka chovu.
3) Majitelia a chovatelia psov sú povinní zabezpečiť, aby chov a správanie chovaných zvierat
nerušili práva a oprávnené záujmy občanov, najmä znečisťovaním verejných priestranstiev,
ohrozovaním spoluobčanov, šírením nákazlivých chorôb, narušovaním nočného pokoja, atď.
4) Ak narušenie záujmov občanov bezprostredne hrozí, alebo už nastalo, majiteľ je povinný
vykonať aj bez vyzvania všetky potrebné opatrenia, aby bolo narušenie odstránené bez
zbytočného odkladu.
17. časť - Povinnosti chovateľov a majiteľov psov
1) V záujme zachovania hygieny, čistoty a ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a
dobrého spolužitia je chovateľ resp. majiteľ psa povinný:
- každoročne zaplatiť obecnému úradu miestny poplatok za psa, najneskôr do 31 .marca.
Výšku poplatku stanovuje všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych poplatkoch,
- zabezpečiť povinné očkovanie psa proti besnote,
- v prípade bojových psov zabezpečiť všetky náležitosti bezpečného chovu a umožniť
oprávneným osobám kontrolu podmienok chovu,
- pri uhynutí psa zachádzať s uhynutým psom podľa pokynov veterinárneho lekára,
- pri pohybe psa na verejnom priestranstve opatriť ho náhubkom, obojkom a vodidlom,
- zabezpečiť, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo a nepoškodzoval trávniky,
- ak pes spôsobil nečistotu, okamžite ju odstrániť,
- škodu alebo zdravotnú ujmu spôsobenú psom nahradiť podľa všeobecne platných
právnych predpisov,

- pri uhryznutí človeka psom je povinnosťou majiteľa dať zviera na vlastné trovy do 24
hodín vyšetriť veterinárnym lekárom a výsledok vyšetrovania odovzdať ošetrujúcemu
lekárovi.
2) V záujme zachovania hygieny, ochrany verejného poriadku a ochrany zvierat je zakázané:
- vodiť psov do cintorínov, obchodov, ihriská a športoviská,
- ukončiť chov psov jeho vypustením v obci do voľnej prírody, opustiť ho alebo vyhnať s
úmyslom zbaviť sa ho,
- nechať zraneného psa bez pomoci a ošetrenie,
- nechať psa hladovať, ak to nie je v zmysle jeho zdravia,
- likvidovať psa ubitím,škrtením, upálením alebo iným bezohľadným spôsobom,
- týranie psov, t.j. spôsobenie bolesti bez vážneho dôvodu, utrpenia alebo stavu úzkosti.
18.časť - Chov včiel
- V intraviláne obce je možné chovať včelstvo v obmedzenom rozsahu, pokiaľ
vzdialenosť k najbližšiemu domu nie je menšia ako 20 m. Chovať včelstvo v blízkosti škôl,
ihrisk a cintorínov je zakázané.
- Chov včelstiev v extraviláne obce nie je obmedzený, ak majiteľ včelstva vyžiada súhlas
vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku, kde bude úľ umiestnený.
20. časť - Záverečné ustanovenia
1) Ak vznikne porušenie predpisov o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok pre
zvieratá, nariadi obecný úrad zákaz chovu zvierat
2) povinnosti stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením môžu byť fyzické osoby
postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov a právnické osoby môžu byť postihnuté pokutou do výšky 100.000.-Sk v
zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
3) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2007 a nadobúda
účinnosť dňom 1.1.2008.
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