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     Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová vo veciach územnej samosprávy v zmysle 
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 
 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 
 

§ 1 
Predmet a účel nariadenia 

 
1. Dodržiavanie verejného poriadku a udržiavanie verejnej čistoty je významným 
predpokladom ochrany a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského 
a občianskeho spolunažívania. 
2. Dodržiavanie verejného poriadku a udržiavanie verejnej čistoty je spoločnou záležitosťou 
všetkých právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území obce Litmanová (ďalej len 
„obce“), ako aj všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Títo sú povinní dodržiavať verejný 
poriadok, zachovávať  čistotu verejných priestranstiev a zabraňovať ich znečisťovaniu a 
poškodzovaniu. 
3. Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá pre dodržiavanie verejného poriadku na 
zabezpečenie riadneho spoločenského spolunažívania, udržiavania čistoty a zlepšovania 
kvality životného prostredia na území obce. Na dosiahnutie tohto účelu toto nariadenie 
určuje práva a povinnosti právnickým a fyzickým osobám, a to vlastníkom, správcom, 
nájomcom, užívateľom pozemkov, verejných priestranstiev a iných objektov ako aj 
obyvateľom a návštevníkom obce. 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
Pre účely tohto nariadenia 
1. verejným poriadkom sa rozumie systém spoločenských vzťahov, vznikajúcich prevažne na 
verejnosti, pričom tieto vzťahy sú regulované právnymi a ďalšími sociálnymi normami 
spoločenského života, ktoré je podľa verejnej mienky potrebné dodržiavať. Verejnú mienku 
tvoria názory väčšiny ľudí na konkrétne javy a správanie sa iných na určitom mieste a v 
určitom čase, spravidla na verejnosti, a ich postoje k týmto javom. Cieľom dodržiavania 
týchto noriem je dosiahnuť takú úroveň vnútorného života v obci, ktorá zabezpečuje občanom 
právny stav kľudu, ich osobnú a majetkovú bezpečnosť a obci pripravuje podmienky pre 
nerušený výkon samosprávy, 
2. verejným priestranstvom je každé verejne prístupné miesto, ktoré možno obvyklým 
spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzila, sú to všetky plochy, ktoré 
podľa účelového určenia slúžia verejnému užívaniu alebo na umiestnenie verejnoprospešného 
zariadenia, a to najmä komunikácie, mosty, ulice, chodníky, cesty, dvory, verejne prístupná 
zeleň, cintoríny, korytá a brehy vodných tokov a nádrží, hlavne vo vlastníctve obce, 
3. verejne prístupným miestom je každé miesto, slúžiace trvalo alebo prechodne verejnosti, 
ktoré je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za úplatu. Sú to najmä nástupištia, 
prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, ubytovne, obchody, pošty, reštaurácie, školy 
a školské zariadenia, prevádzky poskytujúce služby, parkoviská motorových vozidiel, 
športoviská, ihriská , budovy úradov samosprávy. 
4. verejnoprospešným zariadením sa rozumie každé zariadenie a jeho funkčné časti slúžiace 



prechodne alebo trvalo verejnosti, najmä prvky obecnej architektúry, hydranty, preliezačky 
detských ihrísk a ich časti, lavičky a sedačky slúžiace na oddych, stožiare verejného 
osvetlenia, dopravné, turistické a informačné značky a tabule, povolené reklamné tabule, 
svietidlá a elektroinštalačné prvky verejného osvetlenia, prístrešky pred dažďom, poklopy 
a vpuste dažďovej vody, bleskozvody, telefóny, časti hygienických a sociálnych zariadení, 
sklenené a iné nekovové výplne zastávok autobusov, koše na odpadky a ich časti, nádoby na 
smeti a ich časti 
5. verejnou zeleňou sú dreviny, byliny a ich spoločenstvá, vyvinuté na verejnom 
priestranstve prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým usmerňovaním zo 
strany človeka, 
6. čistením a udržiavaním sa rozumie zametanie, umývanie, odstraňovanie blata, odpadkov, 
buriny a iných nečistôt, kosenie, odpratávanie snehu, ľadu, zabezpečovanie voľných 
príchodových a odchodových ciest a pod., 
7. pyrotechnickými predmetmi sú pyrotechnické predmety triedy I - pyrotechnické hračky 
spravidla určené pre deti, najmä prskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s 
farebnými plameňmi, ohňopády, blikavky, malé ohnivé kolesá a fontánky, lietajúce motýle, 
buchacie guľôčky, vystreľovacie konfety, triedy II - výrobky zábavnej pyrotechniky určené 
pre dospelé osoby, najmä rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, vystreľovacie puzdrá 
alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdanej zlože alebo výbušnej zlože, farebné dymy, 
bengálske ohne, kompaktné celky malých vystreľovacích puzdier, triedy III - výrobky určené 
pre odpaľovačov ohňostrojov, najmä malé talianske bomby, delové výstrely, ohňopády, veľké 
rakety, kompaktné celky vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká,  
8. ohňostrojom je súčasné alebo v krátkom časovom slede nasledujúce odpaľovanie 
pyrotechnických predmetov triedy I až III, 
9. nočným kľudom je čas od 22. 00 hodiny do 06.00 hodiny, 
10. alkoholickým nápojom sa rozumejú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré 
obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 
 
 

Druhá časť 

Zabezpečenie verejného poriadku 
 

§ 3 
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev 

 
V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného 
prostredia zakazuje sa na verejných priestranstvách najmä : 
a)  odhadzovať akýkoľvek druh odpadu, ohorky cigariet, obaly, papier, cestovné lístky, 
     pokladničné bloky, zvyšky jedál, ovocia a zeleniny, popol a iné nepotrebné veci a 
     odpadky, vrátane odpadu zo záhrad, dvorov a budov, 
b)  vyberať z nádob na smeti rôzny domový, priemyselný a iný odpad, 
c)  znečisťovať akýmkoľvek spôsobom verejné priestranstvá, 
d)  konzumovať alkoholické nápoje mimo vyhradených priestranstiev, 
e)  znehodnocovať, alebo ináč poškodzovať verejnú zeleň, verejnoprospešné zariadenia, 
     verejné stavby, pamiatkové stavby, umelecké diela, 
f)  vypúšťať splaškové vody, oleje, chemikálie a iné znečisťujúce látky, 
 
g)  umývať motorové vozidlá s výnimkou nevyhnutného očistenia skiel, reflektorov 
a tabuliek s evidenčným číslom čistou vodou, 
h)  vytvárať nepovolené skládky odpadu a stavebného materiálu, 



i)  znečisťovať verejné priestranstvo exkrementami psov a iných zvierat, 
j)  vypaľovať trávu, spaľovať lístie a zvyšky z rastlín, spaľovať akýkoľvek odpad, 
k) vykonávať osobnú potrebu, 
l)  fajčiť v priestoroch autobusových zastávok, v celom areáli Materskej školy v Litmanovej 
(ďalej len „ MŠ v Litmanovej“), s výnimkou     priestorov vyhradených na fajčenie riaditeľom 
školy, 
m) znečisťovať chodníky, cesty v parkoch a vozovky pľuvaním a ohorkami z cigariet, 
n)  zmetať nečistoty z chodníka na komunikáciu, 
o)  zhrňovať sneh z pred domov na cestu, vyvážať sneh z dvorov na komunikácie 
     a chodníky. 
 

§4 
Používanie verejných priestranstiev pri stavebných prácach 

 
a) pri stavbách, prestavbách alebo opravách ako i pri inej stavebnej činnosti dbať nato 

aby materiál nebol skladovaný na ceste a ostatných miestach verejných priestranstiev. 
b) v prípade nevyhnutných prác,  ktoré požadujú 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. 

c) akýkoľvek zásah do miestnej komunikácie( prekopávka. inž. siete) môže občan 
i organizácia urobiť len za podmienky písomného súhlasu Obecného úradu v 
Litmanovej 

 
 

§5 
Domy, dvory, záhrady 

 
a) majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, nádvorí, 

plotov a záhrad, udržiavať ich v poriadku a funkčne 
b) vlastníci (užívatelia) pozemkov sú povinní chrániť pozemky a porasty na nich pred 

škodcami a zaburením. Sú povinní urobiť na vlastný náklad opatrenia na zamedzenie 
výskytu a rozširovania škodcov a na likvidáciu buriny. 

zakazuje sa: 
1. vypúšťanie splaškov z domov a žúmp na verejné priestranstva a do miestneho potoka 

- doporučuje sa  minimálne 1 x ročne vyčistiť obsah žumpy pri rodinnom dome  
 
ďalej sa zakazuje: 

2. lepiť plagáty na steny, domy a ploty a brány. Plagáty možno vyvesovať a lepiť len na 
plochy, ktoré sú na tento účel určené, to platí i na účely volebnej kampane. 

3. písať a kresliť na steny domov a brán. 
 

§6 
Obchody a výklady 

 
a) obchodné a pohostinské miestnosti musia byť úhľadné a čisté 
b) výklady musia byť vkusne upravené a vo večerných hodinách osvetlené 
c) firemné tabule musia byť čisté a udržiavané v takom stave, aby nezhoršovali vzhľad 

budovy a ulice 



d) prevádzkovateľ obchodu, 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, KUKA 
nádob a ostatných pomôcok. 

 
§7 

Domové odpady 
 

a) smeti pochádzajúce z domácnosti, môžu byť skladované len v smetných nádobách 
a kontajneroch, biologický odpad ( tráva, konáre....) je povinní majiteľ odviesť do 
kompostoviská,  ktoré sa nachádza v lokalite „luhy“ 

b) v rámci intravilánu a extravilánu obce nie je dovolené vysypanie žiadneho tuhého 
domového odpadu a iných nečistôt 

c) väčšie množstvo vzniknutého odpadu pri opravách domov, čistení dvorov, záhrad si dá 
majiteľ odviesť na skládku na svoje náklady. 

 
 

§ 8 
Udržiavanie čistoty vodných tokov 

 
V záujme udržiavania čistoty vodných tokov je zakázané: 
a)  do korýt vodných tokov, nádrží, vhadzovať akékoľvek predmety, alebo ukladať ich na 
     miesta, z ktorých by mohli byť splavené, alebo z ktorých by mohli spôsobiť škody zo 
    zdravotného, hygienického, bezpečnostného alebo estetického hľadiska, 
b) vylievať a vypúšťať do vodných tokov, nádrží, alebo do ich bezprostrednej blízkosti 
    zdravotné alebo bezpečnostné škodlivé látky a tekutiny, najmä ropné produkty, 
    žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, exkrementy 
    hospodárskych zvierat (močovka, hnojovka), posýpacie soli, ktoré by mohli ohroziť 
    zdravotnú nezávadnosť vody, jej akosť a život v nej, 
c)  umývať motorové vozidlá vo vodných tokoch a nádržiach, alebo vykonávať inú 
     údržbu motorových vozidiel v bezprostrednej blízkosti vodných tokov a nádrží. 
d) zakazuje sa odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenia regulovaných opatrení pre jej odber 
pre účely umývania dopravných prostriedkov, pre  poľnohospodársku výrobu a umývanie 
osobných aut. 
 

§ 9 
Zákaz vstupu so psom 

 
Zakazuje sa vstup so psom, okrem vodiaceho psa a služobného psa, na verejné priestranstvá a 
do verejne prístupných objektov, najmä : 
a) do celého areálu ZŠ s MŠ v Litmanovej, 
b) na detské ihriská a pieskoviská, 
c) na športoviská, 
d) na cintorín, 
e) do priestorov pamätníkov a pietnych miest, 
okrem účasti psov na športových súťažiach, na ošetreniach a vyšetreniach, veterinárnych 
prehliadkach, pri záchranných a vyhľadávacích prácach a podobne. 
 

 



§ 10 
Zákaz voľného pohybu psa 

 
Zakazuje sa voľný pohyb psa, okrem vodiaceho psa a služobného psa, na všetkých 
verejných priestranstvách v intraviláne obce. 

 
 

§11 
Verejné osvetlenie a ostatné verejné zariadenia 

 
a) verejné osvetlenie obhospodaruje OÚ v Litmanovej, poruchy na osvetlení sa 

oznamujú na obecnom úrade 
b) zakazuje sa: 
1. poškodzovať verejné osvetlenie 
2. poškodzovať cestné dopravné značky 
3. poškodzovať a znečisťovať zariadenia autobusových zastávok (písať, kresliť 

a lepiť plagáty) 
 

 
§12 

Chov domácich a úžitkových zvierat 
 

a/ chovateľ je povinní chov HZ zabezpečiť tak, aby voľným pohybom neznečisťovali verejné 
priestranstvá, nepoškodzovali stromy a ostatnú zeleň v obci,  aby neobťažovali a neohrozovali 
iných občanov 
b/ voľný pohyb psov vo verejných priestranstvách je zakázaný 

 
§ 13 

Zákaz používania pyrotechnických predmetov 
 

1. Zakazuje sa používanie pyrotechnických predmetov triedy I až III na zábavné 
a oslavné účely s výnimkou doby od 18.00 hodiny dňa 31. decembra do 03.00 hodiny 
dňa 1.januára. 

2. Zákaz sa nevzťahuje na ohňostroje, ktoré možno uskutočniť po oznámení obci v 
súlade s osobitným predpisom1. 

3. v blízkosti zdravotníckych zariadení a kostolov, detských zariadení, domovov 
dôchodcov a škôl. 

 
§ 14 

Zákaz požívania alkoholických nápojov 
 

Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na týchto verejne prístupných miestach, a to 
a)  v celom areáli ZŠ s MŠ v Litmanovej, 
b)  v blízkosti obchodov, pošty, budov úradov samosprávy a štátnej správy, 
c)  v priestoroch autobusových zastávok, 
d)  na cintoríne, 

 
 
 
 



§ 15 
Vstup do areálu a budovy  MŠ v Litmanovej 

 
1. Vstup do areálu a budovy  MŠ v Litmanovej v čase mimo prevádzky sa zakazuje, to 
     neplatí pri vstupe 
a)  za účelom konzultácie s triednym učiteľom, výchovným poradcom, vedením školy, 
b)  na pozvanie riaditeľstvom školy, triednym učiteľom, výchovným poradcom, 
c)  z dôvodu účasti na plenárnom alebo triednom rodičovskom združení, 
d)  z dôvodu prevzatia štipendia, cestovného, úhrady stravného, 
e)  za účelom ospravedlnenia dieťaťa, 
f)  z dôvodu účasti na kultúrnych, športových a brigádnických akciách usporiadaných MŠ 
     v Litmanovej alebo s jej súhlasom, 
2.  Vjazd motorových vozidiel do areálu MŠ v Litmanovej sa zakazuje, výnimky môže 
     písomne udeliť vedenie školy. 
3)  školská brána počas celého dňa musí byť uzamknutá 
4). Cez areál  MŠ v Litmanovej je umožnený prechod 
a)  v letnom období v čase od 7.00 hod. do 19.00 hod. 
b)  v zimnom období v čase od 7.00 hod do 16.00 hod. 

 
§16 

Nočný pokoj 
 

a) nočný pokoj sa stanovuje od 22.00 do 06.00 hod. 
 

§ 17 
Iné zákazy a povinnosti 

 
1. Verejná zeleň sa môže využívať primeraným spôsobom, ktorý vyplýva z jej účelu, pre 
     ktorý bola zriadená.  
    V záujme ochrany verejnej zelene sa zakazuje 
a)  vstupovať na verejnú zeleň mimo vyhradených miest, 
b)  odcudzovať a trhať kvety, lámať konáre alebo inak poškodzovať kvety, stromy a kry, ktoré  
     sú súčasťou verejnej zelene. 
2. V čase nočného kľudu sa zakazuje jeho rušenie a vykonávanie takých činností, pri ktorých 
    sa prekračujú najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajších 
    priestoroch. Za rušenie nočného kľudu sa považuje tiež hlasné vyspevovanie, vykrikovanie, 
    hlasné zhováranie alebo vytváranie iných zvukových efektov a zvukov, neopodstatnené 
    používanie klaksónov, hlučná jazda na motorke alebo štvorkolke, vibrácie tónov nízkej 
   frekvencie, v domácnostiach púšťanie rozhlasových a televíznych prijímačov nad izbovú 
   počuteľnosť a pod. 
3. Zakazuje sa nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov, prachom, popolčekom,  
   dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, dažďovou a povrchovou 
   vodou, svetlom, tienením a vibráciami, nie je dovolené nechať chované zvieratá vnikať na 
    susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej 
    pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na tento pozemok. 
4.Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, nachádzajúcich sa v zastavanom 
   území mesta a susediacich s cestou alebo s miestnou komunikáciou, sú povinní bez 
   prieťahov odstraňovať nedostatky v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti. 



Pokiaľ tieto nedostatky vznikli znečistením chodníka, sú povinní odstrániť nedostatky v celom 
rozsahu znečistenia. Ak tieto nedostatky vznikli poľadovicou alebo snehom, sú povinní 
odstrániť nedostatky aspoň v šírke dvoch metrov pozdĺž celej hranice nehnuteľnosti. 
5. Dvory, záhrady, ploty a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, 
    je povinný vlastník alebo užívateľ upratovať a trvalo udržiavať, aby sa nečistoty 
    nedostávali na verejné priestranstvá a tieto udržiavať v čistote a funkčnej spôsobilosti. 
6. Vlastníci alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní vetvy stromov a kríkov upraviť 
   tak, aby neprekážali chodcom a nerušili cestnú premávku. 
7. Prevádzkovatelia obchodov, reštaurácií, pohostinstiev, stánkov a kultúrnych zariadení 
   sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok vo svojom bezprostrednom okolí, najmenej 
   6m okolo objektu, prípadne pozemku, vrátane prístupového chodníka. 
8. Výnimka počas nočného kľudu je udelená v priestoroch KD, pri poriadaných ohlásených  
   akciách a schválených OÚ (svadby, rodinné oslavy, zábavy a iné kultúrne akcie/ 
 

§ 18 
Kontrolná činnosť 

 

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú: 
a) poslanci Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 
b) hlavný kontrolór obce, 
c) členovia komisie pre ochranu verejného poriadku, 
2 Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády č. 40/2002 
Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov 
d) zamestnanci Obecného úradu v Litmanovej, 
e) osoby poverené starostom obce. 
f) dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia je povinnosťou každého občana 

 
§19 

Sankcie 
 

a) za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle 
zákona č. 372/1990 zb o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového 
alebo priestupkového konania 

b) pokutu fyzickým osobám v rámci blokového konania až do výšky 33eur môže ukladať 
starosta obce alebo ním poverení zamestnanci obce 

c) za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickým alebo 
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky 6638 eur v zmysle §13 
ods.8 zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 

 
§ 20 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce 
Litmanová na svojom zasadnutí dňa 20.02.2015znesením č. 26 /2015. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 
 
 
V Litmanovej dňa : 23.02.2015 

                                                                     Ing. Ján Kormaník 
                                                                           starosta obce 

 


