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 NÁVRH 
  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

OBCE KRUŽLOV  č. 3/2020  

  

o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty  

a ochranu verejnej zelene v obci Kružlov 

  

  

  

  

  

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kružlov sa podľa ust.  § 6 ods. 1, 2 v spojení s ust. § 4 ods. 5 

písm. a) bod 2, 5  a  § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

   

   

Článok I.    

ÚVODNÉ USTANOVENIE  

   

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného 

poriadku, čistoty a ochrany verejnej zelene v obci Kružlov(ďalej aj len „obec“) s cieľom 

vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku na území obce, ako 

i zabezpečenie čistého životného prostredia s dostatkom zelene na území obce.  

2. Toto VZN je záväzné na území obce pre všetkých obyvateľov obce, osoby prechádzajúce alebo 

zdržiavajúce sa na území obce, fyzické a právnické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na 

území obce.  
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Článok II. 

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV  

   

1. Verejným poriadkom sa pre účely tohto VZN rozumie súhrn podmienok a povinností 

upravujúcich: udržiavanie verejného poriadku a čistoty v obci, dodržiavanie nočného pokoja, 

užívanie verejných priestranstiev, čistenie chodníkov a komunikácií, ochranu verejnej zelene, 

používanie zábavnej pyrotechniky, umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení, ochranu 

pôdy, vody a vodných tokov.  

2. Územím obce je katastrálne územie Obce Horné Pršany.  

3. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor 

prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné 

užívanie.  

4. Chodníkom sa v zmysle tohto VZN rozumie spevnená plocha vyhradená výlučne pre pohyb 

chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo, alebo iným spôsobom.  

5. Verejnou komunikáciou sa v zmysle tohto VZN rozumie cesta pre motorové a nemotorové 

vozidlá slúžiaca pre dopravu osôb a nákladov, nachádzajúca sa na území obce.  

6. Parkoviskom sa v zmysle tohto VZN rozumie tá časť verejnej komunikácie, ktorá slúži na 

odstavovanie cestných motorových a nemotorových vozidiel.  

7. Automobilovým a iným vrakom sa v zmysle tohto VZN rozumie osobné, alebo nákladné 

motorové vozidlo, autobus, alebo iný dopravný prostriedok, ktorý pre svoj technický stav 

neslúži svojmu účelu, alebo bol vyňatý z evidencie motorových vozidiel  a nachádza sa na 

verejnom priestranstve.  

8. Verejným zariadením sa na účely tohto VZN rozumie najmä verejné osvetlenie, plochy určené 

na zverejňovanie oznamov pre občanov, všeobecne záväzných nariadení obce, reklám, obecné 

kvetináče, prvky architektúry, zábradlia na mostoch, lavičky, hojdačky, preliezačky, 

pieskoviská, dopravné značky, označenia, informačné a smerové tabule a všetko súvisiace 

príslušenstvo.  

9. Za verejné zariadenie sa na účely tohto VZN považuje aj majetok ostatných fyzických a 

právnických osôb ak slúži verejnosti na akékoľvek účely.  

10. V pochybnostiach či ide o verejné priestranstvo, verejné zariadenie alebo verejnú zeleň 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

11. Verejnú zeleň tvoria všetky porasty – najmä stromy ovocné, okrasné, kríky, kvetiny, tráva.  

12. Čas nočného pokoja je od 22.00 hod. do 06.00 hod..  

13. Vozidlá na účely tohto VZN sú všetky motorové vozidlá, osobné, nákladné, vrátane prívesov, 

návesov, motocykle, autobusy, obytné prívesy, traktory vrátane prívesov, poľnohospodárske, 

stavebné a iné stroje.  
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14. Poškodzovaním, znečisťovaním, ničením sa rozumie manipulovanie akýmkoľvek 

poškodzujúcim alebo znečisťujúcim spôsobom, napr.: sprejovanie, znečisťovanie bahnom, 

splaškami, exkrementami, saponátmi a inými látkami, rozbíjanie zariadení, premiestňovanie 

alebo skrývanie zariadení.  

15. Priestupok je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 

priestupok označené v zákone č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

alebo v inom zákone, alebo ide o porušenie tohto VZN, ak nejde o iný správny delikt 

postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.  

   

 

Článok III.    

UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU  

   

1. V záujme ochrany života, zdravia a majetku v obci s cieľom zlepšiť kvalitu života, čistotu a 

životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje:  

a) svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to vymedzených,  

b) znečisťovať verejné priestranstvo akýmikoľvek vecami napr.: exkrementami, smetím, 

papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál, odpadkami z domov, bytov, prevádzok 

stolového alebo stánkového predaja,  

c) vyberať odpad z nádob na to určených a z veľkoobjemových kontajnerov,  

d) skladovať na verejných priestranstvách akékoľvek veci bez povolenia obce,  

e) parkovaním zamedzovať prejazdu vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície a vozidiel 

technických služieb za účelom odvozu komunálneho odpadu alebo vykonávania zimnej údržby,  

f) predávať tovar bez povolenia obce resp. bez dokladu o zaplatení poplatku za predajné miesto a 

bez ďalších potrebných povolení na verejnom priestranstve a mimo priestranstiev na to 

určených,  

g) poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá  a zariadenia, budovy, kultúrne pamiatky, 

domové fasády, informačné zariadenia, oplotenia, zariadenia detských ihrísk a športovísk,  

h) poškodzovať, znečisťovať, ničiť majetok fyzických a právnických osôb, nachádzajúci sa na 

území obce,  

i) fajčiť na autobusových zastávkach a na ostatných verejných priestranstvách vymedzených v § 

7 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov,    

j) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať 

dopravné značky, turistické značky alebo orientačné zariadenia a orientačné tabule.  

k) poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu,  
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l) konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách ako i pred reštauráciami a 

obchodnými zariadeniami pokiaľ preto neboli vytvorené stolovacie a hygienické podmienky,  

m) porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa, morálky a etiky, zásady občianskeho 

spolunažívania najmä znečisťovaním verejného priestranstva vykonávaním telesnej potreby, 

zvratkami, pľuvaním, obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré 

na verejnom priestranstve a priestoroch verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie. 

 

 

Článok IV.  

DODRŽIAVANIE NOČNÉHO POKOJA  

   

1. Čas nočného pokoja je na celom území obce stanovený od 2200 hodiny do 0600  hodiny.  

2. Zákaz podľa ods. 3 tohto článku sa nevzťahuje :  

a) na výročné a slávnostné akcie organizované obcou,  

b) na činnosti určené plánom úpravy a čistenia komunikácií, ich zimnej  údržby, odstraňovanie 

havárií inžinierskych sietí, úpravy verejnej zelene v letných mesiacoch, ktoré nie je možné 

vykonať v inom čase.  

   

   

 

Článok V.  

Ostatné porušenie verejného poriadku  

   
1. Porušením verejného poriadku je aj neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa alebo osoby 

oprávnenej vykonávať kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN.  

2. Porušenie verejného poriadku je aj konanie proti občianskemu spolunažívaniu, najmä:  

a) ublíženie inému na zdraví z nedbanlivosti,  

b) ublíženie inému na cti, tým, že ho urazí alebo mu spôsobí morálnu ujmu,  

c) vyhrážanie sa inému ublížením na zdraví, na majetku alebo iné hrubé správanie,  

d) násilné vymáhanie práva od iného, ako aj napomáhanie tomuto násilnému vymáhaniu, v 

prípade, že na vymáhanie práva niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,  

e) zabraňovanie inému vo výkone základných ľudských práv a slobôd, občianskych a politických 

práv.  
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Článok VI.  

KONTROLA A SANKCIE  

   

1. Konanie, ktoré je v rozpore s týmto VZN, sa kvalifikuje ako priestupok proti verejnému 

poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“); ak nejde o iný priestupok alebo iný správny delikt alebo 

trestný čin; za ktorý možno uložiť pokutu do 33 eur.  

2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom starostu obce alebo 

ním poverenej osoby.  

3. Priestupku proti verejnému poriadku podľa ust. § 47 zákona č. 372/1990 Zb. sa dopustí ten, 

kto:  

a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,    

b) poruší nočný pokoj,    

c) vzbudí verejné pohoršenie,    

d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné  

zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá 

povinnosť upratovania verejného priestranstva,    

e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje 

alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie,    

f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí 

alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku,    

g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo 

verejnoprospešné zariadenie,    

h) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

návodom na ich používanie,    

4. Za priestupok podľa odseku 3 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok 

podľa odseku 3 písm. e) až g) pokutu do 99 eur  

5. Obec je oprávnená prejednávať priestupky proti verejnému poriadku podľa čl. XV. ods. 1, 3 a 5  

len v blokovom konaní.    

  

Článok VII.  

SPOLOČNÉ USTANOVENIA  

   

1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných platných 

Všeobecne záväzných nariadení Obce Kružlova zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky.  
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Článok VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

   

1. Pokiaľ v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 

ostatných všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky nie je 

ustanovené inak, platia ustanovenia tomto VZN.  

2. Obecné zastupiteľstvo obce Kružlovs a uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 

...............................uznesením č. ............./2020 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo 

dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Kružlov, t. j. dňa ...........................  

  

  

  

Ing. Jozef Kmec, PhD. 

                starosta obce  

  

   


