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Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márií, na základe ustanovenia § 4 písm. n) a v
súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

                             v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie 
o verejnom poriadku 

č.  4/2020

PRVÁ  ČASŤ      
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
 Účel a predmet VZN

1. Účelom tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  (ďalej  len  „nariadenie“)  je
stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku v  obci Svätá Mária
s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia a 
majetku na území obce. 

§ 2
Pôsobnosť VZN

1. Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby
prechádzajúce alebo zdržiavajúce sa na území obce, fyzické a právnické osoby
podnikajúce alebo pôsobiace na území obce (ďalej len „všetky osoby“). 

§ 3
Vymedzenie základných pojmov

1. Verejným  poriadkom  sa  pre  účely  tohto  nariadenia  rozumie  súhrn
podmienok  a povinností  upravujúcich  udržiavanie  poriadku  a čistoty  v 
obci.

2. Územím obce je katastrálne územie obce .
3. Čas nočného pokoja je od 22.00 hod. do 06.00 hod..
4. Poškodzovaním,  znečisťovaním,  ničením  sa  rozumie  manipulovanie

akýmkoľvek  poškodzujúcim  alebo  znečisťujúcim  spôsobom,  napr.:
sprejovanie, znečisťovanie bahnom, splaškami, exkrementami, saponátmi a 
inými látkami.
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DRUHÁ ČASŤ
VEREJNÝ PORIADOK 

§ 4
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 vyhradených,
b. znečisťovať verejné priestranstvo akýmikoľvek vecami napr.:  exkrementami,

smetím, ohorkami z  cigariet, zvyškami jedál, odpadkami z  domov, bytov, a 
pod.,

c. spaľovať  smeti,  domový  odpad  alebo  iný  odpad  (napríklad  pneumatiky,
plastové nádoby) na zemi alebo v  smetných nádobách,

d. konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách ako i     pred
reštauráciami  a  obchodnými  zariadeniami  pokiaľ  pre  to  neboli  vytvorené
stolovacie a  hygienické podmienky,

e. skladovať na verejných priestranstvách akékoľvek veci bez povolenia obce
f. poškodzovať,  znečisťovať,  ničiť  verejné  priestranstvá  a zariadenia,  budovy,

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

g. poškodzovať,  znečisťovať,  ničiť  majetok  fyzických  a  právnických  osôb,
nachádzajúcich sa na území obce,

h. poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia a     miestneho rozhlasu,
i. umožňovať prenikanie chovaných domácich alebo hospodárskych zvierat a 

hydiny na cudzie pozemky a  verejné priestranstvá.

§ 5
Dodržiavanie nočného pokoja

1. Čas nočného pokoja je na celom území obce stanovený od 22.00 hodiny do
06.00 hodiny.

2. Majitelia  psov  a  iných  domácich  a  hospodárskych  zvierat  sú  povinný
zabezpečiť, aby nočný pokoj nebol neprimerane narušovaný zvukovými alebo
inými prejavmi týchto zvierat. 

3. Občanom  obce,  jej  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, signálmi a  osvetľovacími svetlicami a  pod.. 

4. 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,

3 | S t r a n a



odstraňovanie havárií inžinierskych sietí, ktoré nie je možné vykonať v inom
čase.

§ 6
Ostatné porušenia 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.

§ 7
Prevencia proti zásahu do práv iných obyvateľov obce

1. V  záujme utvárania a  ochrany zdravých podmienok a  zdravého spôsobu
života a  práce obyvateľov obce a ochrany životného prostredia sú všetky
osoby pri  svojej  činnosti  povinné rešpektovať  práva  a právom chránené
záujmy ostatných obyvateľov obce. 

2.
§ 8

Obmedzenie voľného pohybu psov

1. Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách je zakázaný. Držiteľ  psa je
povinný  bezodkladne  odstrániť  znečistenie  spôsobené  psom  z  verejného
priestranstva. 

§ 9
Zákaz fajčenia na iných verejne prístupných miestach

1. Na verejne prístupných miestach, mimo zariadení a priestorov na to určených,
prevádzkovo a priestorovo prispôsobených, je zakázané fajčenie tabakových
výrobkov,  a to  do  vzdialenosti  10  metrov  od  autobusovej  zastávky.
Ustanovenia  zákona  č.  377/2004  Z.z.  o  ochrane  nefajčiarov  a  o zmene  a 
doplnení niektorých zákonov týmto nie sú dotknuté. 
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TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA

§ 10
Sankcie

1. Kontrolu  dodržiavania  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  vykonávajú
orgány  samosprávy  obce  -  starosta,  poslanci,  komisie,  hlavný  kontrolór,
prípadne obcou poverené osoby.

2. Porušenie  ustanovení  tohto  nariadenia  je  postihnuteľné  sankciami  podľa
osobitných predpisov, konkrétne zákona č. 372/1990 Zb. o     priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.

§ 11
Účinnosť

1. Na  tomto  nariadení  sa  uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo  vo  Svätej
Márií dňa 11. 05. 2020, uznesením č. 17/2020

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 06. 2020 . 

VZN zverejnený: 12. 05. 2020
VZN zvesený: 

                                                                          ............................................
                                          Alžbeta Mátyásová

                                         starostka obce Svätá Mária
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