VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PLAVECKÝ MIKULÁŠ
č. 2 /2019
O VEREJNOM PORIADKU
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g)
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o obecnom zriadení), a v zmysle § 4 ods. 3, písm. n) zákona o obecnom zriadení, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Základné ustanovenia a účel nariadenia
(1)
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje povinnosti a práva vlastníkov (správcov,
užívateľov) pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov, ako aj
obyvateľov a návštevníkov obce Plavecký Mikuláš (ďalej len obec). Vydáva sa s cieľom
zlepšovať životné podmienky obyvateľov, ochraňovať a rozvíjať zdravé životné prostredie,
zabrániť jeho znečisťovaniu a zlepšovať estetický vzhľad obce.
(2)
Dodržiavanie verejného poriadku a všeobecnej čistoty v obci je jedným zo základných
predpokladov kvality susedského a občianskeho spolunažívania a ochrany a zveľaďovania
životného prostredia. Má byť spoločnou záležitosťou obyvateľov, návštevníkov, ako aj
právnických osôb, zariadení či inštitúcií pôsobiacich v územnom obvode obce.
(3)
Účel tohto nariadenia je stanoviť pravidlá a podmienky pre zabezpečenie verejného
poriadku a čistoty na území obce Plavecký Mikuláš.
(4)

Toto nariadenie je platné v celom katastrálnom území obec Plavecký Mikuláš.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

(1)
Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento
súhrn tvoria pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú
právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia
nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme.
Verejným priestranstvom je každé miesto, ktoré slúži verejnosti, je verejne prístupné
a ktoré možno obvyklým spôsobom používať. Sú to najmä pozemky vo vlastníctve mesta,
miestne komunikácie, chodníky, autobusové zastávky, parky, verejné priechody a pasáže,
námestia, podjazdy, mosty, areál školy, areál ihriska, okolie domu smútku, verejne prístupné
plochy, obchody a pohostinstvá, parkoviská, cintorín, a pod.
(2 )

(3)
Verejne prístupným miestom, okrem verejného priestranstva, je aj každé miesto,
slúžiace trvale alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo
za úplatu. Sú to parky, lesoparky, nástupiská, prístrešky zastávok verejnej hromadnej
dopravy, vozidlá verejnej dopravy, predajne potravín a iné predajne, nákupné strediská,
prevádzky poskytujúce služby, súkromné parkoviská motorových vozidiel, bazény a plavárne,
športoviská, ihriská, trhoviská, budovy úradov samosprávy a štátnej správy, amfiteáter,
galérie, múzeá, cintoríny a pietne miesta, verejné WC, areály škôl, školských a predškolských
zariadení, verejne prístupné pozemky priľahlé k bytovým domom a iným stavbám a ostatné
verejne prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom.
(4)
Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo
vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete
miestnych komunikácií.
(5)
Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty - najmä dreviny, byliny a ich
spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným,
cieľavedomým usmerňovaním zo strany obce. Verejná zeleň je spravidla majetkom obce, je to
plocha zelene, ktorá je verejnosti voľne prístupná.
(6)
Nočným pokojom je časový úsek určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného
pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho
spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.
(7)
Priestupkom 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 (ďalej len „zákon o priestupkoch“), alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny
delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.
Článok 3
Udržiavanie verejného poriadku
(1)
Nočného kľud je na území obce stanovený od 22.00 hod. do 06.00 hod. Nočný kľud je
zakázané rušiť najmä hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom
(spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut a motoriek, strojov a pod.) Zákaz sa netýka
vykonávania prác, ktoré nemožno vykonať v inom čase, ako sú zimná údržba komunikácií,
odstraňovanie havárií inžinierskych sietí a pod.
(2)
V záujme pokojného života obyvateľov je na území obce zakázané:
a) obťažovať susedov alebo svoje okolie, alebo ohrozovať výkon práv iného nad
primeranú mieru (§ 127 Občianskeho zákonníka ), a to najmä: - hlukom, prachom,
dymom, zápachom, odpadmi, alebo inak, - ohrozovať a negatívne ovplyvňovať
susedovu stavbu alebo pozemok svojím počínaním, úpravami pozemku alebo stavby
na ňom zriadenej, - umožňovať vnikanie držaných a chovaných zvierat na cudzí
pozemok alebo na verejné priestranstvá,
b) parkovať s vozidlami na miestach:

- kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku,
- pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak
nejde o vozidlo pre ktoré je parkovisko vyhradené,
- na chodníku okrem prípadu ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom
ostáva voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m,
- na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch,
ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
- na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel, osobitne na miestach vjazdov
a výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie
alebo parkovacích miestach,
c) vzbudiť na verejných priestranstvách verejné pohoršenie najmä hlasitým nadávaním,
pľuvaním, krikom, vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným spôsobom porušovať
zaužívané pravidlá slušného správania sa,
d) ničiť a poškodzovať pamiatkové objekty, hroby a náhrobné kamene,
e) ničiť, znečisťovať sprejovými nápismi alebo inak a poškodzovať verejné objekty a
zariadenia ako sú trvalé a dočasné stavby v obci, zariadenia v areáloch podľa čl. 1 ods.
3 tohto VZN, stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia a obecného rozhlasu,
nádoby a koše na odpadky, autobusové zastávky, oddychové lavičky,
f) nechávať voľne pobehovať psov, chodiť so psami bez vodítka a chodiť so psami
stredného a veľkého telesného vzrastu ( u ktorých výška v kohútiku v dospelosti
dosahuje viac ako 30 cm ) bez vodítka a bez nasadeného náhubku.
g) úmyselne zničiť, poškodiť, znečistiť alebo neoprávnene odstrániť, zameniť, pozmeniť,
zakryť alebo premiestniť turistickú značku alebo iné orientačné označenie,
h) porušiť podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych
podujatí alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku,
i) poškodiť alebo neoprávnene zabrať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt
alebo verejnoprospešné zariadenie,
j) nosiť na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable,
okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja,
výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených
bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva,
rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno
ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať,
že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím,
k) v súvislosti s účasťou na verejnom zhromaždení alebo kultúrnom podujatí prístupnom
verejnosti hrubo znevažovať, urážať alebo ohrozovať organizátora podujatia,
zvolávateľa, usporiadateľa, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby,
dobrovoľníka alebo inú osobu podieľajúcu sa na organizovaní verejného podujatia,
dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru alebo
delegáta zväzu verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom.
(4)
Obec nemusí povoliť usporiadanie verejného podujatia (napr. tanečnej zábavy alebo
diskotéky, zriadenie cirkusu alebo lunaparku), ak v minulosti ten istý usporiadateľ nedokázal

zabezpečiť verejný poriadok, alebo ak usporiadateľ nedáva dostatočné záruky, že bude
schopný zabezpečiť verejný poriadok počas jeho priebehu, alebo ak v minulosti došlo po
ukončení podobného podujatia k narúšaniu verejného poriadku v obci. Odvolanie proti zákazu
nemá odkladný účinok. (96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.)
Článok 4
Udržiavanie všeobecnej čistoty
(1)
V záujme zdravého životného prostredia sa v obci zakazuje znečisťovanie verejných
priestranstiev, najmä:
a) odhadzovať popol, smeti, ohorky z cigariet, obaly, uhynuté zvieratá, konáre, záhradný
odpad, nepotrebné veci a iné odpadky mimo nádob k tomuto účelu určených, prípadne
iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvá,
b) vysýpať, uložiť alebo skladovať akýkoľvek druh odpadu alebo materiálu na
ktoromkoľvek mieste v katastri obce (pokiaľ na to nie je špeciálne určené), alebo do
potoka a zakladať čierne skládky (zák. 292/2017 Z. z. o odpadoch),
c) vypúšťať odpadové vody a obsah septikov do jarkov, na verejné priestranstvá, do
potoka a do pouličných potrubných zberačov dažďových vôd,
d) akékoľvek umývanie motorového vozidlá každého druhu na verejných priestranstvách
a znečisťovať ich odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo inými
znečistenými tekutinami,
e) nechať psov, hydinu a iné zvieratá voľne pohybovať a znečisťovať verejné
priestranstvá, vstupovať so zvieratami alebo ich vypúšťať na detské ihriská, do areálu
školy,
f) ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť zeleň, kvetinové záhony, trávniky a
živé ploty, stromy na verejných priestranstvách, ako aj vyrubovať stromy na
verejných priestranstvách bez povolenia príslušného orgánu (zákon 543/2002 Z. z.),
g) znečisťovať cesty a komunikácie, najmä blatom pri príchode z poľných ciest, stavieb
a pod.,
h) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ( zákon 314/2001 Z .z. o ochrane pred
požiarmi),
ch) znečistiť verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistiť
verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými alebo reklamnými
oznamami,
i) znemožňovať odvoz komunálneho odpadu alebo odvoz iného odpadu parkovaním,
zastavením alebo státím vozidla pred stanovišťom zberných nádob a na prístupovej
komunikácii k stanovišťu, taktiež zbernú nádobu umiestňovať na chodník alebo
komunikáciu iba okrem dňa odvozu komunálneho odpadu,
j) vyhadzovať, vymetať a inak vynášať odpady všetkého druhu z domov, z bytov,
obchodných, reštauračných prevádzok, prevádzok ambulantného (stolového) alebo
stánkového predaja, prevádzkových miestností a iných objektov a ukladať ich mimo
smetných nádob,
k) ukladanie akéhokoľvek odpadu v okolí oplotenia stojiska kontajnerov, alebo
prehadzovať odpad cez oplotenie stojiska v čase zatvorenia.

(2)

(3)

Každý, kto akýmkoľvek spôsobom znečistí verejné priestranstvo, je povinný
znečistenie odstrániť na vlastné náklady a uviesť verejné priestranstvo do pôvodného
stavu. Ak tak pôvodca znečistenia neurobí, uvedie priestranstvo do pôvodného stavu
obec na náklady znečisťovateľa.
Majitelia alebo správcovia budov sú povinní trvalo udržiavať estetický vzhľad
objektu.
Článok 5
Povinnosti majiteľov alebo užívateľov nehnuteľností susediacich s verejným
priestranstvom

(1)
Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti je povinný vlastník (užívateľ) upravovať a trvalo
udržiavať tak, aby sa nečistoty (blato, smeti, padajúca omietka) nedostávali alebo neboli nimi
zanášané verejné priestranstvá alebo na susedné pozemky. Majitelia, alebo užívatelia
nehnuteľností, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, sú povinní konáre stromov, kríkov,
vyčnievajúcich na chodníky a ulice obstrihať do výšky 2,5 m a konáre, prípadne vetvy
prerastajúce cez ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nebránili cestnej premávke.
(2)
Budovy, ktoré tesne susedia s chodníkmi, musia byť na čelnej strane opatrené
riadnymi funkčnými odkvapovými žľabmi a rúrami, aby dažďová voda nestekala zo striech
priamo na chodníky.
Článok 6
Osobitné užívanie verejného priestranstva
(1)
Pod pojmom osobitného užívania verejného priestranstva sa rozumie jeho využívanie
nad obvyklú mieru alebo iné, než obvyklé účely, najmä: verejné zhromaždenia, kultúrne a
športové akcie, umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj alebo poskytovanie služieb,
vykonávanie stavebných prác, rozkopávok, zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie dočasnej skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska a pod.
(2)
Bez povolenia obce je osobitné používanie verejného priestranstva zakázané.
Povolenie na rozkopanie chodníka alebo miestnej komunikácie je možné vydať len v
mimoriadnych prípadoch.
(3)
Ak príslušný orgán povolil osobitné používanie verejného priestranstva podľa ods. 1 ,
musia sa dodržiavať podmienky uvedené v povolení, najmä:
a) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva, jeho zariadenia,
verejnej zelene a verejno-prospešných zariadení,
b) zabezpečiť prístup k uzáverom vody a iným zariadeniam,
c) pri skladovaní zabezpečiť, aby toto neohrozovalo chodcov a vodičov, bezpečnosť,
zdravie a majetok občanov a aby spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia (vietor,
dážď) neznečisťovalo svoje okolie,
d) po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva uviesť toto do pôvodného
stavu, predovšetkým miesto po výkope ryhy pre kanalizačnú, vodovodnú alebo
plynovú prípojku.

(4)
Príležitostní predávajúci sú povinní zabezpečiť poriadok v okolí svojho predajného
miesta resp. zariadenia počas predaja a po jeho ukončení. Sú ďalej povinní zabezpečiť
dostatočné množstvo nádob na odpadky a zabezpečovať ich pravidelné vyprázdňovanie. V
prípade prenosu tejto povinnosti zmluvou na inú organizáciu alebo osobu, sa prevádzkovateľ
sám nezbavuje zodpovednosti za nedodržanie čistoty v okolí ambulantného predaja.

Článok 7
Spoločné ustanovenia
(1)
Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov platných všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných
nariadení obce.
(2)
Tam, kde dôjde pri porušení ustanovení tohto VZN k porušeniu aj iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, postupuje sa v priestupkovom konaní podľa týchto
predpisov.( napr. zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon. č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch v platnom znení, zákon č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v platnom znení,
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení, zákon č. 96/1991 Zb. o verejných
kultúrnych podujatiach v platnom znení, zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v
platnom znení). Ostatné priestupky, ku ktorým dôjde pri porušení ustanovení tohto VZN
fyzickými osobami, sa posudzujú v zmysle § 46 a § 48 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v
platnom znení.
(3)
Za porušenie tohto nariadenia môže obec uložiť pokutu.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
(1)
Návrh nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce
v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov dňa 25.02.2019.
Toto nariadenie č. 2/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Plaveckom
Mikuláši dňa ........................2019 pod číslom uznesenia ....................... . Schválené nariadenie
č. 2/2019 bolo vyvesené na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce dňa ............... .
Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t.j nariadenie č. 2/2019
nadobúda účinnosť dňa ....................2019.
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší nariadenie č. 7/2010 o udržiavaní
a poriadku v obci Plavecký Mikuláš.

Ing. Peter Válek
starosta obce

