Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), § 4 ods. 3 písm. n)
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona
č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 9/2010 o
sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2014 o verejnom poriadku
na území obce Hrabovka
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanoviť pravidlá
a povinnosti občanov, návštevníkov obce a právnických osôb pôsobiacich na území obce, pri
dodržiavaní podmienok verejného poriadku.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
Verejným poriadkom sa v zmysle tohto VZN rozumie súhrn podmienok a povinností
upravujúcich udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, dodržiavanie nočného kľudu,
užívanie verejných priestranstiev, čistenie chodníkov a komunikácií, ochrana verejnej zelene,
používanie zábavnej pyrotechniky, umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení, ochrana
pôdy, vody a vodných tokov.
Za verejné priestranstvo sa v zmysle tohto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia
na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné. Sú to najmä cesty a miestne komunikácie,
autobusové zastávky, parkoviská, chodníky, ihriská, cintorín, poľné cesty, rigoly, lávky,
mosty, parky, korytá a nábrežia vodných tokov, nádrží a pod.
Verejnú zeleň tvoria všetky porasty – stromy, okrasné kríky, kvety, tráva.
Verejným zariadením v zmysle tohto VZN sa rozumie najmä verejné osvetlenie,
plochy určené na zverejňovanie oznamov pre občanov, obecné lavičky, čakárne na
autobusových zastávkach, hojdačky, preliezačky a všetko súvisiace príslušenstvo. Za verejné
zariadenie na účely tohto VZN sa považuje aj majetok ostatných fyzických a právnických
osôb, ak slúži verejnosti na akékoľvek účely.
Čas nočného pokoja je od 22.00 hod. do 06.00 hod.
Poškodzovanie, znečisťovanie, ničenie sa rozumie manipulovanie akýmkoľvek
poškodzujúcim alebo znečisťujúcim spôsobom, napr. sprejovanie, znečisťovanie bahnom,
splaškami, saponátmi a inými látkami, rozbíjanie zariadení, podpaľovanie, pozmeňovanie
nápisov, zamieňanie, premiestňovanie, skrývanie zariadení.
Porušenie tohto VZN je spáchanie priestupku.
Priestupok je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je
za priestupok označené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, alebo v inom zákone, alebo
ide o porušenie tohto VZN, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných
právnych prepisov alebo o trestný čin.
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Článok 3
Udržiavanie verejného poriadku
1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku, bezpečnosti občanov a s cieľom zlepšiť
vzhľad, čistotu a životné prostredie v obci, sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to vymedzených,
b) odhadzovať smeti, papier, ohorky z cigariet, cestovné lístky, obaly všetkého druhu,
zvyšky jedál, odpady zo záhrad a iné nepotrebné veci mimo nádob na to určených,
c) čistiť, umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať
priestranstvo splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo iným podobným
spôsobom. Výnimku tvorí nevyhnutné čistenie skiel, reflektorov, koncových svetiel
koncových svetiel a evidenčných tabuliek motorových vozidiel vodou bez chemických
prísad,
d) parkovaním zamedzovať prejazdu vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície
a vozidiel technických služieb za účelom vývozu komunálneho odpadu, vozidiel
zimnej údržby,
e) predávať tovar bez povolenia obce a bez ďalších potrebných povolení na verejnom
priestranstve a mimo priestranstiev na to určených,
f) poškodzovať, ničiť a znečisťovať verejné priestranstvá ako sú chodníky, cesty, steny
budov, oplotenie, verejnoprospešné zariadenia a objekty (autobusové zastávky,
dopravné značenie a zariadenia, telefónne stanice, osvetľovacie telesá, ...), zariadenia
slúžiace na oddych, šport a podobne,
g) poškodzovať, ničiť a znečisťovať majetok všetkých fyzický a právnických osôb,
nachádzajúcich sa na území obce,
h) vylepovať plagáty, reklamné pútače mimo vyhradených plôch,
i) znečisťovať a ničiť obecnú zeleň,
j) vypaľovať trávu, spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a odpadky, svojvoľne zakladať
skládky smetí a odpadu mimo miest na to určených,
k) porušovať zaužívané pravidlá správania sa a 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,
l) robiť výtržnosti, vyvolávať bitky,
m) fajčiť v priestoroch obecného úradu,
n) sedenie na operadlách lavičiek, resp. ležanie na lavičkách, aby nedochádzalo k ich
poškodeniu a znečisťovaniu,
o) obťažovať iných občanov hlukom, prachom, dymom, zapáchajúcimi plynmi, parami,
tekutým odpadom, svetlom, vibráciami, tienením, zápachom vznikajúcim od
hospodárskych zvierat,
p) obťažovať občanov hlukom (kosenie, pílenie dreva,...) v nedeľu,
q) umožňovať prenikanie chovaných domácich, hospodárskych zvierat a hydiny na
cudzie pozemky, komunikácie a verejné priestranstvá,
r) ponechávať voľne pohybujúce sa psy a iné zvieratá bez dozoru a vstupovať so psami
alebo inými zvieratami do detských ihrísk a na cintorín,
s) vjazd osobným motorovým vozidlám na poľnú cestu pri autobusovej zastávke
v časti obce Vrchy až po ihrisko.
2. Vlastníci nehnuteľností sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere
vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnute
potrebuje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne
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škoda na pozemku alebo stavbe, je ten, kto ju spôsobil, povinný ju uhradiť. Tejto
zodpovednosti sa nemôže zbaviť.1
3. Porušenie verejného poriadku je aj neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa alebo osoby
oprávnenej vykonávať kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN.
Článok 4
Dodržiavanie nočného pokoja
1. Občanom obce, jeho návštevníkom, podnikateľským a iným subjektom je zakázané rušiť
nočný pokoj hlasovými, zvukovými, svetelnými prejavmi ako spevom, produkovanou
a reprodukovanou hudbou, hlukom motorov áut a strojov, výbušninami, signálnymi
a osvetľovacími svetlicami a pod.
2. Zákaz sa netýka činností určených plánov úpravy a čistenia komunikácií, ich zimnej
údržby, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a podobne, ktoré nie je možné vykonať
v inom čase.
3. Prevádzkovanie pohostinského zariadenia, kultúrnych, zábavných a športových podujatí
zasahujúcich do stanoveného času nočného kľudu je možné len s predchádzajúcim
súhlasom obecného úradu.
Článok 5
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel , ako je určené je možné len na základe povolenia
obce. O povolenie treba požiadať najneskoršie 10 dní pred zamýšľaným užívaním
verejného priestranstva.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie motorového vozidla,
prívesu, návesu na jednom mieste.
3. Každý, komu bolo vydané povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva, je
povinný:
a) používať verejné priestranstvo tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,
b) zabrániť poškodeniu a znečisteniu verejného priestranstva i jeho zariadení, prípadné
znečistenie ihneď odstrániť,
c) zabezpečiť prístup k uzáverom vody, požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov
a záchrannej služby,
d) vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného
priestranstva,
e) používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky, po skončení
vlastného užívania uviesť na svoj náklad verejné priestory do pôvodného stavu,
f) zachovať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty
a priestor pre prípadný protipožiarny zásah,
g) zaplatiť za používanie verejného priestranstva príslušný poplatok.
4. Stavebné a sypké materiály môžu byť pri stavebných prácach skladované na povolenom,
vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve len v nevyhnutnej miere, a to
tak, aby ich vietor alebo voda neroznášali do okolia.
5. Zvyšky stavebného materiálu musí organizácia vykonávajúca stavebné práce umiestniť
tak, aby nemohli prekážať a k tomu prispôsobiť aj ich odvoz. Po skončení stavebných prác
je táto organizácia a vlastník stavby povinný verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do
pôvodného stavu.
1

§127 zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
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Článok 6
Čistenie chodníkov, udržiavanie zelene
1. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadné umývanie chodníkov, odstraňovanie
snehu až do povrchu chodníka, blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt.
2. Za zabezpečenie čistoty chodníkov a rigolov v zastavaných častiach obce zodpovedá
vlastník, alebo užívateľ priľahlej aj protiľahlej nehnuteľnosti. Organizáciu termínov
prác si určia vlastnou dohodou.
3. Zametanie nečistôt do vozovky a na verejnú zeleň je zakázané. Zametané nečistoty sa
uskladňujú do smetných nádob.
4. V zimnom období, v prípade potreby, treba čistenie chodníkov opakovať v priebehu dňa
viackrát až do 22.00 hod. Zhrnutý sneh sa pri čistení chodníka ukladá na okraji vozovky
na hromady. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné.
Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu, autobusové zastávky, vjazdy do
domov a pre prekládku smetných nádob na domové odpadky. Priechodný pruh v snehovej
vrstve na chodníku sa vytvára minimálne v šírke 0,5m.
5. Za zabezpečenie výsadby a údržby kvetinových záhonov, za kosenie trávnikov
v zastavaných častiach obce zodpovedajú majitelia priľahlej nehnuteľnosti.
6. Ten, kto je zodpovedný za udržiavanie čistoty verejného priestranstva, môže čistenie
zveriť inému. Tým sa však nezbavuje zodpovednosti za udržiavanie čistoty.
Článok 7
Zimná údržba verejného priestranstva
1. Zimná údržba verejných priestranstiev sa zabezpečuje podľa pracovného harmonogramu
zimnej údržby, ktoré sú schvaľované obecným úradom.
2. Zjazdnosť miestnych komunikácií (vozoviek) zabezpečuje obec.
3. Zjazdnosť a údržbu komunikácií vo vlastníctve štátu, ktoré prechádzajú obcou, zodpovedá
organizácia, ktorá má tieto komunikácie v správe.
4. 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.
Článok 8
Podmienky pre jazdu vozidiel
1. Na území obce sa zakazuje:
a) jazdiť vozidlami, ktoré samotné alebo svojim nákladom znečisťujú vozovku,
b) prepravovať náklad, ktorý nie dostatočne zabezpečený (uzatvorený v nádobách,
prekrytý plachtou a pod.) tak, aby rozpadávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval
vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachom,
c) jazdiť vozidlami po obecnej zeleni a parkovať na nej,
d) odstavovať alebo dlhodobo parkovať na obecných komunikáciách, verejných
priestranstvách vraky vozidiel, prívesy, nákladné motorové vozidlá, autobusy,
karosérie ako aj vozidlá bez zjavného používania na ich prevádzku,
e) jazdenie detí na motorových štvorkolkách bez dozoru rodičov.
2. Užívateľ miestnych komunikácií je povinný:
a) ak dopravným prostriedkom znečistí miestnu komunikáciu je povinný ho
bezodkladne, bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť vyčistenie na vlastné náklady,
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b) ak vodič zistí poruchu na vozidle alebo na náklade, ktorá by mohla znečistiť verejné
priestranstvo, je povinný túto poruchu bezodkladne odstrániť. Ak tak nemôže urobiť,
môže v jazde pokračovať len na miest, kde je možné poruchu odstrániť. Je povinný
vykonať také opatrenia, aby znečisťovanie verejného priestranstva bolo obmedzené
na najmenšiu možnú mieru,
c) v prípade poškodenia komunikácie je prepravca (príjemca) povinný na vlastné
náklady opraviť komunikáciu v čo najkratšom čase.
Článok 9
Skladanie a nakladanie materiálu
1. Skladať a nakladať materiál a tovar na verejnom priestranstve sa dovoľuje len vtedy, ak sa
tak nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste. Zloženie a naloženie musí byť čo
najrýchlejšie. Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve
pripravené bezprostredne pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a bezpečnosť.
Pôvodca prípadného znečistenia je povinný po naložení a zložení nákladu verejné
priestranstvo hneď očistiť.
2. Materiál je možné skladovať na povolenom mieste v nevyhnutej miere tak, aby nebol
roznášaný vetrom, splavovaný dažďom, aby neohrozoval bezpečnosť chodcom, dopravu,
majetok a životné prostredie. Pri manipulácii s materiálom a výrobkami je zakázané
ukladanie materiálov, uhlia, stavebných výrobkov a pod. na hydrantoch, na uzáveroch
vody a plynu, na zeleni, pred rozvádzačmi elektrického prúdu.
3. Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na
verejných priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, pri kontajneroch a pre verejnej
zeleni je zakázané okrem dní organizovaného zberu. Odvoz nadrozmerných odpadov,
sutín z búracích prác, odpadov po stavebných úpravách a iných odpadov zabezpečuje
organizácia alebo občan vykonávajúci činnosť súvisiacu s ich hromadením, ktorý je
zodpovedný za ich zneškodnenie.
4. Smetné nádoby sa môžu ponechať na okraji vozovky len na nevyhnutne potrebnú dobu
pred vyprázdnením. Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto.
Článok 10
Prekážky na verejnom priestranstve
1. Umiestňovanie dočasných prekážok okrem povolených výnimiek a umiestňovanie
trvalých prekážok na verejných priestranstvách je zakázané. Na verejných priestranstvách
sa zakazuje umiestňovať:
- stavebný a iný materiál,
- akékoľvek vozidlá a vraky,
- okrasné kamene, tyče, pätníky a iné prekážky, ktoré sú spôsobilé brániť
v plynulej premávke, blokovať vjazd alebo prejazd vozidiel záchrannej
zdravotnej služby, hasičov alebo polície pri ochrane života, zdravia a majetku
občanov.
2. Všetky prekážky umiestnené na verejných priestranstvách je povinný bezodkladne
odstrániť ten, kto prekážku na verejné priestranstvo umiestnil (okrem povolených
výnimiek).
3. Ak obec zistí umiestnenie prekážky na verejných priestranstvách a ten, kto prekážku
umiestnil, ju po upozornení obcou neodstráni, obec prekážku odstráni na jeho náklady.
Odstránenie prekážky zo strany obce nemá vplyv na uloženie pokuty tomu, kto prekážku
na verejné priestranstvo umiestnil.
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Článok 11
Udržiavanie čistoty vody, vodných tokov, rigolov a pôdy
1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov vhadzovať akékoľvek predmety alebo ukladať ich na
brehoch vodných tokov na miestach, z ktorých by mohli byť splavené do vodných tokov
a spôsobiť ich znečistenie.
2. Zakazuje sa do vodných tokov, rigolov a pôdy vypúšťať alebo vylievať škodlivé látky
(jedy, žieraviny, ropné látky, priemyselné a organické hnojivá,...), ktoré by mohli ohroziť
užívateľov vody, kvalitu vody a život v toku.
3. Zakazuje sa vo vodných tokoch a na ich brehoch robiť údržbu alebo umývanie
motorových vozidiel.
4. Zakazuje sa vypúšťať žumpy do rigolov a vodných tokov. Vlastník žumpy/septiku je
povinný na požiadanie osoby oprávnenej kontrolovať dodržiavanie tohto VZN preukázať
spôsob likvidácie obsahu žumpy/septiku spôsobom neohrozujúcim životné prostredie.
5. Rigol musí majiteľ priľahlej aj protiľahlej nehnuteľnosti pravidelne čistiť a kosiť a by sa
zachoval dostatočný prietok dažďovej vody.
6. Zakazuje sa poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov alebo
odstraňovať a poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy.
7. V prípade vyhlásenia regulačných opatrení sa zakazuje odber pitnej vody na účely
umývania dopravných prostriedkov a pre poľnohospodársku výrobu.
Článok 12
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení
1. Je zakázané umiestňovať plagáty, reklamy na iných miestach ako na to určených, bez
súhlasu obce a zriaďovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia (stavby)
v rozpore so stavebným zákonom.
2. Vylepovať plagáty na iných miestach viditeľných z verejných priestranstiev možno len so
súhlasom vlastníka nehnuteľnosti. Po strate aktuálnosti plagátu je za jeho odstránenie
zodpovedný vlastník nehnuteľnosti alebo vlastník reklamného alebo informačného
zariadenia.
3. Škodu spôsobenú znečistením od vylepených plagátov je povinná uviesť do pôvodného
stavu fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju zavinila na vlastné náklady.
Článok 13
Používanie zábavnej pyrotechniky
1. Na území obce je zakázané používať výbušniny a zábavnú pyrotechniku. Výnimka sa
povoľuje 31. decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 2.00 hod.
2. Ohňostroj a podobné akcie so zábavnou pyrotechnikou sa môžu uskutočniť len po
oznámení obci, najneskôr 10 dní pred termínom akcie. Súčasťou oznámenia je stručný
opis okolia doložený situačným náčrtom, s vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným
nebezpečenstvom požiaru, vrátane protipožiarnych a zdravotníckych zariadení.
3. Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v uzavretých miestnostiach, v blízkosti
detského ihriska a na miestach, kde by mohlo dôjsť k narušeniu občianskeho
spolunažívania.
4. Na verejných priestranstvách je zakázané voľne predávať zábavnú pyrotechniku a iný
podobný materiál bez príslušného oprávnenia.

6

5. Predávajúci je povinný pri predaji dodržiavať ustanovenia právnych noriem súvisiacich
s pyrotechnickými výrobkami.
6. Používanie po domácky vyrobených pyrotechnických výrobkov je zakázané.
7. Za škodu spôsobenú pyrotechnickými výrobkami je zodpovedná osoba, ktorá ju spôsobila.
Článok 14
Kontrola a sankcie
1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení poverení zamestnanci obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce.
2. 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.
3. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta obce uložiť právnickým osobám
a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky 6.638,- € v zmysle § 13
ods.9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Článok 15
Spoločné ustanovenie
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov
a platných všeobecne záväzných nariadení obce.
Článok 16
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o verejnom poriadku na území na
území Obce Hrabovka.
2. Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 19.09.2014
uznesením č. 133/2014 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
Obecného úradu v Hrabovke.

Ivan Čulen
starosta obce
Zverejnené: 22.09.2014
Účinné:
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