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Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 6/2018 

o verejnom poriadku obce 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) na pripomienkovanie v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 24.09.2018 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 24.09.2018 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 24.09.2018 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 03.10.2018 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Čučma, 048 01 Čučma č. 47 

- elektronicky na adresu: obecny.urad@obeccucma.sk 

 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 16.11.2018 

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 21.11.2018/ č. 2018/32 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 22.11.2018 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 06.12.2018 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 06.12.2018 

 

                                                                                                                                         Alexander Szőllős 

                                                                                                                      starosta obce 

 



Obec Čučma  v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných 

predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 135/1961 

o pozemných komunikáciách ( cestný zákon), zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v y d á v a  toto 

  

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 6/2018 

o verejnom poriadku obce 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

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

verejného poriadku na území obce. Vytvoriť podmienky pre zlepšenie životných 

podmienok obyvateľov obce, zabezpečiť ich ochranu života, zdravia a majetku, zabrániť 

znečisťovaniu a zlepšovať estetický vzhľad obce. 

2. Verejný poriadok predstavuje spoločný záujem všetkých obyvateľov, návštevníkov, 

fyzických a právnických osôb podnikajúcich alebo pôsobiacich na území obce a vlastníkov 

alebo užívateľov nehnuteľností a ostatných osôb prechádzajúcich cez obec alebo 

zdržujúcich sa na území obce. 

 

Článok 2 

Vymedzenie niektorých pojmov 

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

upravujúcich udržiavanie verejného poriadku a čistoty na verejných priestranstvách, 

dodržiavanie nočného pokoja, užívanie verejných priestranstiev, čistenie komunikácií, 

ochrana verejnej zelene, používanie zábavnej pyrotechniky, umiestňovanie plagátov 

a reklamných zariadení, ochrana pôdy, vody a vodných tokov. 

2. Za verejné priestranstvo sa podľa tohto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnosti 

a sú verejne prístupné. Sú to najmä cesty a miestne komunikácie, autobusové zastávky, 

ihrisko, kultúrne a pamiatkové zariadenia, kostol, cintorín, poľné cesty, lúky, lesy a všetky 

verejne prístupné pozemky a zariadenia. Verejné priestranstvá sú pre tieto účely tiež miesta 

využívané na športové podujatia, obchodné, reštauračné prevádzky, prevádzky poskytujúce 

služby v prevádzkovej dobe bez ohľadu na charakter ich vlastníctva. 

3. Verejnými zariadeniami sa pre 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. 

4. Verejnú zeleň tvoria všetky porasty – najmä stromy ovocné, okrasné, kríky a dreviny, kvety 

a tráva. 



 

Článok 3 

Udržiavanie verejného poriadku 

 

1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov s cieľom zlepšiť vzhľad 

a životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje: 

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

b) znečisťovať verejné priestranstvo smetím, papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami 

jedál, odpadkami z domov, bytov, obchodných a reštauračných prevádzok a iných 

objektov, a ukladať ich mimo zberných nádob, 

c) spaľovať smeti, domový odpad alebo iný odpad ( napríklad pneumatiky, plasty a pod.) 

na zemi, v smetných nádobách, v domácnostiach v kotloch na pevné palivo, 

d) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, drevo, stavebný odpad bez 

povolenia obce, 

e) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia na verejnom priestranstve 

alebo inak znečisťovať verejné priestranstvo splaškovými vodami a inými 

znečisťujúcimi látkami, 

f) vypúšťať septiky do záhrad a na verejné priestranstvá, 

g) parkovaním zamedzovať prejazdu vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície, vozidiel 

technických služieb za účelom odvozu komunálneho odpadu, vozidiel zimnej údržby, 

h) poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá a zariadenia, budovy, oplotenia, 

i) poškodzovať, ničiť verejnú zeleň, vyrubovať stromy a kríky na verejných 

priestranstvách  bez písomného povolenia obce, 

j) poškodzovať, znečisťovať, ničiť majetok všetkých fyzických a právnických osôb, 

nachádzajúci sa na území obce, 

k) fajčiť v priestoroch a areály materskej školy, obecného úradu, 

l) robiť výtržnosti, vyvolávať bitky, požívať alkoholické nápoje na verejných 

priestranstvách mimo vyhradených priestorov, najmä v blízkosti školských, športových, 

kultúrnych zariadení a pietnych miest, 

m) nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, 

dymom, pachom, plynmi, svetlom, tienením, vibráciami, odpadom, parami, 

n) nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej 

ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu patriaceho susedovi alebo 

odstraňovať vetvy susedovho stromu presahujúce na pozemok. 

 

 

Článok 4 

Dodržiavanie nočného pokoja 

 

1. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom nad mieru primeranú pomerom (napríklad 

krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín a pod.) 

Prípustné hodnoty hluku – vo vonkajšom prostredí pre obytné priestory cez deň 50 dB, 

večer 50 dB a v noci 45 dB. 

2. Tento zákaz sa nevzťahuje: 

a) na organizované podujatia, ktoré boli obci oznámené, 

b) pri výročných a slávnostných akciách organizovaných obcou, 

c) v prípadoch zimnej údržby miestnych komunikácií alebo odstraňovania havárií. 



 

Článok 5 

Osobitné užívanie verejného priestranstva 

 

1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený možno len po vydaní súhlasu 

obce na osobitné užívanie verejného priestranstva. 

2. Odhrnutý sneh z miestnej komunikácií, ktorý tvorí prekážku vstupu na nehnuteľnosť 

občana, si každý majiteľ nehnuteľnosti odstráni sám (no nie naspäť na miestnu 

komunikáciu). 

3. V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba 

uposlúchnuť výzvu obce s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle 

platných právnych noriem. 

4. Počas zimného obdobia sa zakazuje parkovať s vozidlami na verejnom priestranstve 

a zasahovať nimi do miestnych komunikácií a tým zabraňovať odstraňovaniu snehu. 

Majiteľ motorového vozidla je povinný bezodkladne túto prekážku odstrániť. 

 

 

 

Článok 6 

Používanie zábavnej pyrotechniky 

 

1. Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú 

pyrotechniku okrem 24, 25, 26, 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka a okrem 

akcií podliehajúcich oznamovacej povinnosti uvedených v odseku 2. 

2. Ohňostroj a podobné akcie so zábavnou pyrotechnikou sa môžu uskutočniť len po 

oznámení obci, a to najneskôr 10 dní pred termínom ich uskutočňovania. 

3. Zákaz sa nevzťahuje na zábavné, športové a iné podujatia so súhlasom obce, za 

predpokladu, že organizátor zodpovedá za bezpečnosť účastníkov podujatia. 

 

 

 

Článok 7 

Kontrola činnosti 

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 

a) poslanci obecného zastupiteľstva, 

b) starosta obce, 

c) kontrolór obce, 

d) poverení pracovníci obecného úradu. 

2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické a právnické osoby 

postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov. 

 

 

 

 

 

 



Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

obce Čučma, dňa 21.11.2018,  uznesením č. 2018/32. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia. 

 

 

 

 

V Čučme, dňa 22.11.2018 

 

 

 

                                                                                                          Alexander Szőllős 

                                                                                                             starosta obce 

 

 


