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Obec Haláčovce v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 3 písm. g) a n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 

4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie 

obce Haláčovce toto všeobecne záväzné nariadenie 

o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane prírody 
 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

Účel nariadenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť práva a 

povinnosti  pri  zabezpečovaní  čistoty  obce  a  verejného  priadku  v obci  a vytvoriť  tak 

podmienky pre ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov v katastrálnom území obce 

Haláčovce. 

 
2. Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov, návštevníkov, fyzické a právnické osoby, 

vykonávajúce na území obce podnikateľskú činnosť, užívateľov pozemkov, verejných 

priestranstiev a iných objektov v katastrálnom území obce Haláčovce. 
 

§ 2 

Základné pojmy 

 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä: 

a) Verejným poriadkom - súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych 

normách ako aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých dodržiavanie je 

nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania a vytvárania 

usporiadaného a bezpečného života obyvateľov mesta 

b) Verejným priestranstvom – je každé verejne prístupné miesto, ktoré možno obvyklým 

spôsobom  využívať,  s  rešpektovaním  obmedzení  stanovených  osobitnými  predpismi 

(napr. zákon o pravidlách cestnej premávky a pod.) , najmä  verejná     zeleň, športové 

ihriská,  autobusové zastávky, cintorín, verejné zariadenia a verejné parkoviská, korytá a 

brehy vodných tokov a nádrží, pokiaľ ich užívanie obec neobmedzila 

c) Miestne komunikácie – sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty, parkoviská vo 

vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia doprave a sú zaradené do siete 

miestnych komunikácií podľa osobitných predpisov. 

d) Verejne prístupné miesto - je každé miesto slúžiace trvalo alebo prechodne verejnosti, ktoré 

je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za úplatu. Nemusí byť bez obmedzenia 

prístupné komukoľvek a kdekoľvek. Stačí, že je to miesto prístupné len niektorým osobám 

určeným povahou ich zamestnania alebo inak ( napr. škola, škôlka). Neprekáža, že miesto 

nie je trvale prístupné verejnosti a je prístupné napr. len v určitom prevádzkovom čase ( napr. 

OcÚ). 

e) Verejnoprospešné zariadenie – rozumie sa každé zariadenie, ktoré prechodne alebo 

trvalo slúži verejnosti. Sú to najmä lavičky, stojany na bicykle, zábradlia, hydranty, stožiare 

verejného osvetlenia, dopravné, turistické a informačné značky a tabule, povolené reklamné 

tabule, miestny rozhlas, kanálové skruže, bleskozvody, verejný telefón, zastávky autobusov, 
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odpadkové koše, betónové kvetináče, a pod. 

f) Verejná zeleň – pre účely tohto nariadenia sú to všetky dreviny a byliny, vyvinuté na 

verejnom priestranstve prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým 

usmerňovaním zo strany človeka. 

g) Nočný kľud – čas od 22,00 hod. do 06,00 hod. 

h) Alkoholický nápoj – sú to liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje , ktoré obsahujú viac 

ako 0,75 objemových % alkoholu. 

i) Vodné plochy – sú vodné toky, jazerá, vodné nádrže, pramene , studničky, fontány a pod.  

j) Užívateľ  –  vlastník,  správca  alebo  nájomca  (užívateľ)  nehnuteľnosti. V  prípade,  že     

povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia nie sú vzájomne upravené medzi vlastníkmi a 

nájomcom (užívateľmi), resp. správcom, je za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto 

nariadenia zodpovedný vlastník. 
 

Druhá časť 

Zabezpečenie verejného poriadku 

 

§ 3 

Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev 

 

1.  Každý je oprávnený využívať verejné priestranstvá spôsobom, ktorý zodpovedá ich 

charakteru a účelu, v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú účel ich využitia, avšak 

zároveň je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k znečisteniu alebo 

poškodeniu  verejného   priestranstva,  budov,   zariadenia  verejného   priestranstva,  či k 

znečisteniu alebo poškodeniu životného prostredia (vodstvo, pôda, zeleň a pod.). 

2.   V záujme ochrany života, zdravia, bezpečnosti občanov s cieľom zlepšiť vzhľad a životné 

prostredie v obci sa v jej katastri zakazuje najmä: 

a. na verejných priestranstvách odhadzovať mimo nádob na to určených odpadky, 

smeti, papiere, ohorky z cigariet, obaly od cukríkov, nápojov a potravín, cestovné 

lístky, pokladničné bloky, zvyšky jedál, ovocia a zeleniny, popol a iné nepotrebné 

veci, vrátane odpadu zo záhrad, dvorov a budov, 

b. znečisťovať akýmkoľvek spôsobom verejné priestranstvá, 

c. konzumovať alkoholické nápoje mimo vyhradených priestorov, 

d. znehodnocovať alebo inak poškodzovať verejnú zeleň, verejnoprospešné zariadenia, 

verejné stavby, pamiatkové stavby, 

e. znečisťovať verejné priestranstvá umývaním motorových vozidiel, splaškovou alebo 

odpadovou vodou, vypúšťaním domových žúmp, 

f. zriaďovať nepovolené skládky odpadu, stavebného materiálu, stavebného 

odpadu, paliva bez povolenia obce, 

g. vylievať znečistené úžitkové vody chemikáliami do uličných kanalizačných vpustí, 

na komunikácie,  na verejnú zeleň,  splaškové vody musia byť sústreďované 
žumpách. Majitelia žúmp sú povinní tieto udržiavať v prevádzkyschopnom stave a 

starať sa o ich pravidelné vyprázdňovanie, 

h. voľne púšťať, nechať pobehovať psov alebo iné hospodárske, úžitkové a 

spoločenské zvieratá na verejné priestranstvá, do parku, ulíc a ich príslušenstva a na 

cudzie pozemky, znečisťovať ich exkrementami verejné priestranstvá, parky alebo 

ohrozovať bezpečnosť a zdravie obyvateľov obce, 

i. akokoľvek  ohradzovať,  znehodnocovať, poškodzovať  a ničiť  verejnú  zeleň,  
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verejné objekty a zariadenia (lavičky, odpadkové nádoby, kontajnery, detské ihriská, 

zariadenia verejného osvetlenia, verejné telefónne stanice, autobusové zastávky, 

reklamné zariadenia, ohrady, oplotenia a pod.) pamiatkové objekty a kultúrne a 

prírodné pamiatky (sochy, pamätníky, pamätné tabule a pod.), 

j. vylepovať  plagáty,  vývesky,  reklamy  pútače  a iné  oznámenia  mimo  miest  na  

to určených a umiestňovať reklamné zariadenia bez povolenia obce, 

k. vyberať odpad zo smetných nádob, 

l. znečisťovať, premiestňovať lavičky a sedieť na operadlách lavičiek, 

m. odvážať, ukladať domové odpady, drobný stavebný odpad, nadrozmerný 

odpad a ostatný komunálny odpad na iné miesta, než sú na tieto účely 

vyhradené, 

n. umiestňovať a zakladať skládky tuhého domového odpadu na vlastných 

pozemkoch alebo na pozemkoch, ku ktorým patrí užívateľovi právo hospodárenia, 

bez súhlasu obvodného úradu životného prostredia, ktorý obsahuje stanovenie 

podmienok pre prevádzkovanie a likvidáciu skládky. 

o. skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný alebo iný 

odpad, palivo a škváru bez povolenia obce, 

p. úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo 

premiestňovať  dopravné značky, cestné zrkadlá, turistické značky alebo orientačné 

zariadenia a orientačné tabule, 

q. spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a domový odpad na zemi alebo v smetných 

nádobách, 

r. slovný alebo grafický prejav na verejnom priestranstve alebo na zariadeniach 

verejného priestranstva, ktorým by bola znižovaná ľudská dôstojnosť, náboženská, či 

rasová príslušnosť,  

s. porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa a zásady občianskeho 

spolunažívania najmä znečisťovaním verejných priestranstiev vykonávaním telesnej 

potreby, zvratkami, pľuvaním, obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a ďalšími 

konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a miestach verejne prístupných 

vzbudzujú verejné pohoršenie, 

t. obťažovať susedov hlukom, prachom, dymom, páchnucimi plynmi, parami, tekutým 

odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky prípustnú, 

u. fajčiť na verejných priestranstvách 

v. znemožňovať odvoz domového odpadu, najmä zastavením alebo státím motorového 

vozidla na miestnej komunikácii. 

w. znečisťovať verejné priestranstvá, steny, nehnuteľnosti a ostatné objekty na území 

obce, verejnoprospešné zariadenia a ostatné zariadenia verejného priestranstva 

maľovaním, striekaním alebo lepením textov a obrazcov 

x. z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny, 

vyklepávať prach, pľuvať alebo iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo, 

y. predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar mimo 

priestranstiev na to určených bez povolenia obce, propagovať zakázané produkty, 

propagovať sexualitu, sexuálne symboly, nahotu, pornografiu a pod. 

3.   Nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty, ktoré hraničia s verejným priestranstvom a s inou 

nehnuteľnosťou je vlastník, prípadne užívateľ povinný udržiavať tak, aby sa nečistoty 

nedostávali na verejné priestranstvá. Majitelia alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní 
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konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na verejné priestranstvo upraviť tak, 

aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku, zimnú údržbu a strojné čistenie 

obce. 

4.   Steny   a priečelia   objektov   domov   a ďalších   objektov   musia   byť   čisté,   zbavené 

nevhodných nápisov, kresieb a hesiel. Obchodné reklamy, rolety, firemné tabule a iné 

podobné zariadenia musia byť čisté, esteticky upravené a bezpečne umiestnené tak, aby 

neprekážali  chodcom,  vodičom  motorových  vozidiel,  zabezpečovaniu  zimnej  údržby a 

strojnému čisteniu obce. Pred umiestnením zariadení uvedených v predchádzajúcej vete je 

nutné zohľadniť stanovisko obce. 

5.   Domy, dvory, záhrady, pozemky, areály súkromných osôb, organizácií a podnikov sú 

povinní vlastníci upratovať a trvalo udržiavať tak, aby neboli porastené vysokou trávou, 

burinou a zanesené odpadom, starať sa o ich estetický vzhľad a udržiavať ich funkčné a v 

poriadku. 

6.   Občania, fyzické a právnické osoby, vykonávajú výkop a akékoľvek zásahy na miestnych a 

peších   komunikáciách   a priľahlých   verejných   priestranstvách,   len   na   základe 

rozhodnutia obce   a zodpovedajú za uvedenie povrchu do pôvodného stavu a vzhľadu v 

stanovenej lehote. 

7.   Vlastníci, správcovia, resp. užívatelia objektov a užívatelia bytov sú povinní vykonávať 

opatrenia k zamedzeniu výskytu a rozširovania hmyzu a hlodavcov, vykonávať dezinfekciu a 

deratizáciu v súlade s platnými právnymi predpismi 

8.    Budovy na  frontálnej  strane  ulíc  musia  byť  opatrené  odkvapovými žľabmi,  zvodmi a 

lapačmi snehu. 

9.    Kvetináče, akékoľvek iné predmety umiestnené na vonkajších stranách domov, musia byť 

upevnené, aby bolo vylúčené ich spadnutie. 

10. V prípade  úrazu  alebo  iného  ublíženia  na  zdraví  zavineného  týmito  nedopatreniami, 

regresné náhrady hradí majiteľ alebo užívateľ domu. 

11. Za znečistenie, alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedá pôvodca znečistenia, 

ktorý je povinný spôsobenú škodu na svoje náklady bezodkladne odstrániť a nesie právnu 

zodpovednosť za následky vzniknuté z tohto znečistenia alebo poškodenia. 

 

§ 4 

Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží 

 

1.  V záujme udržiavania čistoty vodných tokov a nádrží je zakázané: 

a) do  korýt  vodných  tokov  a  nádrží  vhadzovať  akékoľvek  predmety,  ktoré  by  mohli 

spôsobiť ich znečistenie. 

b) ukladať na  brehoch vodných tokov, nádrží a  na  miestach, z  ktorých by mohli byť 

c) splavené do vodných tokov veci, ktoré by mohli spôsobiť ich znečistenie, 

d) vylievať a vypúšťať do vodných tokov a nádrží, alebo do ich bezprostrednej blízkosti 

škodlivé látky a tekutiny ( zvyšky olejov, pohonných látok, žieravín, priemyselné a 

organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly a pod.) schopné ohroziť užívateľov vody a stav 

vodnej fauny a flóry, 

e) umývať motorové vozidlá vo vodných tokoch a nádržiach, alebo vykonávať inú údržbu 

motorových vozidiel v bezprostrednej blízkosti vodných tokov a nádrží, 

f) na brehoch vodných tokov a nádrží je zakázané táboriť, stanovať, kempovať, bivakovať, 

parkovať  kempingovými  prívesmi,  zakladať  oheň,  vchádzať  a   stáť   motorovými 
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vozidlami, okrem miest na to určených. 

2.   Všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, vodných ekosystémov, práva a povinnosti 

fyzických a právnických osôb k vodám, ich účelné a hospodárne využívanie upravuje zákon 

č.364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a obec je vykonávateľom pôsobnosti na 

úseku štátnej vodnej správy a podľa § 63 cit. zákona môže svojimi nariadeniami upraviť, 

obmedziť, prípadne zakázať všeobecné užívanie alebo znečisťovanie vodných tokov a vodných 

plôch. 

§ 5 

Udržiavanie čistoty komunikácií 

 

1. Každý,   kto   svojou   činnosťou   spôsobí   znečistenie   alebo   poškodenie   verejného 

priestranstva, je povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať 

nápravu. 

2. Ak pôvodca znečistenia nie je známy, zodpovedá za jeho odstránenie právnická alebo 

fyzická osoba, ktorá je užívatel'om  nehnutel'nosti hraničiacej s verejným priestranstvom. 

3. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom 

území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov 

odstraňovať užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou 

alebo snehom. 

4. Osoby podľa ods. 3 sú povinné odstraňovať znečistenie najmä zametaním, 

odstraňovaním nečistôt, buriny, náletov, odpadkov a pod. Zakazuje sa zhŕňať zmetené 

nečistoty na miestnu komunikáciu, verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí alebo tieto 

ponechať zhrnuté na chodníkoch alebo ich spaľovať. 

5.    Osoby podľa ods. 3 sú povinné v zimnom období čistiť chodníky od snehu a poľadovice. 

6. Sneh sa musí zhŕňať na okraj chodníka k ceste alebo k miestnej komunikácii. V prípade 

vytvorenia poľadovice sa musia chodníky posýpať inertným materiálom (piesok, drva). Sneh 

a ľad z chodníka treba odstrániť tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez komunikáciu, 

kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení alebo plochy na 

manipuláciu s materiálom alebo tovarom. 

7.    Zakazuje sa vyvážať sneh z dvorov na komunikácie. 

8. Užívateľ nehnuteľnosti je povinný čistiť priľahlý chodník, ako aj schody v celej šírke na 

vlastné náklady. 

9. Užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou 

komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na 

priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli 

bez prieťahov odstránené . 

10. Užívateľ nehnuteľnosti je povinný vykonať čistenie chodníka najneskôr do 08.00 hod tak, 

aby chodci a obyvatelia nehnuteľnosti boli čo najmenej obťažovaní. Chodník a miestnu 

komunikáciu uvedenú v ods. 3 tohto ustanovenia treba čistiť i cez deň, keď vznikne akútna 

potreba ich čistenia. V zimnom období musí byť vždy odprataný sneh a námraza musí byť 

včas odstránená. 

11. Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape nehnuteľnosti cencúle, užívateľ tejto 

nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozovali 

život alebo zdravie ľudí. 

§ 6 

Povinností účastníkov cestnej premávky 
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1.  Užívatelia verejných komunikácií nachádzajúcich sa na území obce sú povinní: 

a) prepravovaný náklad zabezpečiť tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním alebo 

odkvapkávaním neznečisťoval komunikáciu a ovzdušie, 

b) pri zistení poruchy vozidla alebo uloženého nákladu, ktoré by mohli znečistiť komunikáciu  

alebo  iné  verejné  priestranstvo,  neodkladne  ich  odstrániť  a zároveň vykonať také 

opatrenia , aby znečistenie priestranstva bolo obmedzené na nevyhnutnú mieru, 

c) ak došlo k znečisteniu verejnej komunikácie bezodkladne ju očistiť na svoje náklady, 

d) pri  stavebných prácach zabezpečiť očistenie vozidla pred vstupom na komunikáciu 

alebo verejné priestranstvo tak, aby nedošlo k jej znečisteniu vozidlom. 

2.  Užívateľom komunikácií sa zakazuje: 

a) jazdiť vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky upravené všeobecne záväzným právnym 

predpisom, 

b) jazdiť vozidlami po verejnej zeleni a chodníkoch 

c) vchádzať      na   cestu,   alebo   miestnu   komunikáciu   z polí,   poľných   ciest,   alebo 

poľnohospodárskych   dvorov   s vozidlom,   ktoré       vopred   nie   je   očistené,   aby 

neznečisťovalo cestu, miestnu komunikáciu. 

3.  Na chodníkoch a  verejných priestranstvách, ktoré nie  sú na  tento účel určené alebo 

označené príslušnou dopravnou značkou, je zakázané státie všetkých druhov vozidiel a 

odstavovanie prívesov alebo návesov. 

4.  Na vozovke môže vozidlo stáť, pokiaľ to nie je v rozpore s príslušným dopravným 

značením a pravidlami cestnej premávky. 
 

§ 7 

Zvláštne užívanie verejného priestranstva 

 
1. Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejné priestranstvo možno len vtedy, ak to nie je 

možné vykonať na určenom mieste. Naloženie a zloženie musí byť bezodkladné. Nie je 

dovolené           skladovanie     akýchkoľvek     materiálov v    prejazdoch domov, pred 

prejazdmi, na  cestách prislúchajúcich k objektom v zadných traktoch,  na  hydrantoch, 

uzáveroch vody, plynu, kanalizačných vpustoch a pod. Po manipulácii s materiálom alebo s 

výrobkami je znečisťovateľ povinný verejné priestranstvo vyčistiť. 

2. Skladovanie materiálov na vozovkách a verejných priestranstvách je zakázané. 

3. Používať verejné priestranstvá na iný účel, než pre ktorý je určené, je možné na 

základe  povolenia obce a podlieha daňovej povinnosti. 

4. Zásahy do verejnej zelene a verejného priestranstva (prekopávky) v rámci plánovanej 

výstavby, rekonštrukcie a opráv na  území obce môžu vykonávať fyzické a právnické 

osoby iba na základe povolenia obce  a sú povinné dodržať podmienky stanovené v tomto 

povolení. 

5. Bez povolenia sa môže vykonať prekopávka len na území vo výstavbe (stavenisko), 

pokiaľ  nie je užívané verejnosťou, alebo pri výkopových prácach, ktorými sa zabezpečuje 

bežná údržba verejného priestranstva alebo zelene organizáciou na to určenou. 

6. V prípade poruchy na inžinierskych sieťach je vlastník alebo správca jednotlivých vedení 

povinný  do   12   hodín   od   zistenia   oznámiť   vznik   poruchy  správcovi   verejného 

priestranstva, t.j. Obci Haláčovce. Na základe tohto oznámenia obec  dodatočne vydaným 

rozhodnutím určí podmienky na uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu na 

náklady správcu vedenia. 
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7. Každý, komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva, napr. ako   

súčasť   staveniskovej  prevádzky,   k skládke   materiálu,   k umiestneniu  stánkov, 

propagačných tabúľ a pod. je povinný: 

a) používať priestranstvo len v povolenom rozsahu, 

b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva a jeho zariadení, prípadné 

znečistenie denne odstraňovať vrátane priľahlých plôch, 

c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vstupom, uzáverom vody, požiarnym hydrantom, 

hlásičom požiarov a prístup pre záchrannú službu, 

d) vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov 

verejného priestranstva najmä v nočnej dobe, 

e) používať len  vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po  skončení 

vlastného užívania uviesť na svoje náklady verejné priestranstvo do pôvodného stavu, 

f) zachovať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor pre 

prípadný protipožiarny zásah. 

8. Sypké materiály musia byť ohradené alebo ináč chránené, aby nemohli byť roznášané 

vetrom alebo inými poveternostnými vplyvmi po okolí. 

9. Prevádzkovatelia obchodov, pohostinstiev, a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť 

poriadok,  čistotu  a estetickú  úroveň  v bezprostrednom  okolí  týchto  zariadení.  Táto 

povinnosť je podmienkou pre udelenie povolenia na zvláštne užívanie verejného 

priestranstva. Ďalej sú povinní zabezpečiť v bezprostrednej blízkosti dostatočné množstvo 

košov na odpadky a zabezpečiť ich včasné vyprázdňovanie. 
 

§ 8 

Nočný kľud 

 

1. Za nočný kľud je považovaný čas od 22.00 h. do 06.00 h. V tejto dobe je zakázané 

vyvolávanie hluku, ktorý ruší nočný kľud a odpočívanie obyvateľov obce. Bezdôvodné 

spôsobovanie hluku je zakázané aj cez deň. Výnimku z nočného kľudu povoľuje obec 

určením času a miesta. 

2. Rušením nočného kľudu sa rozumie také správanie občanov, fyzických a právnických 

osôb  na území obce, ktoré nadmerným hlukom ruší iných občanov obce. Za také rušenie sa  

považuje hlasné vyspevovanie, vykrikovanie, vytváranie iných zvukových efektov a 

zvukov akými sú neopodstatnené používanie klaksónov, hlučná jazda, v domácnosti 

púšťanie rozhlasových   a televíznych prijímačov nad  izbovú počuteľnosť. Taktiež za 

rušenie nočného kľudu sa považuje pri výrobných a iných zariadeniach šírenie zvuku 

alebo hudby mimo prevádzky, ak sa jedná o prekročenie limitu stanoveného zákonom č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predpismi, prijatými na vykonanie 

tohto zákona. 

3. Právnické a fyzické osoby sú povinné zabezpečiť, aby sa pri prevádzke zariadení alebo ich 

používaním zamedzil vznik a šírenie hluku, ktorého sa možno vyvarovať, najmä sa musia 

dodržiavať návody a iné pokyny na obsluhu, prevádzku a údržbu zariadení. To platí aj na inú 

činnosť, pri ktorej môže vznikať hluk. 

4. Hlučnosť prejavu osôb sa musí na všetkých miestach ich pobytu obmedziť na mieru primeranú 

miestu pobytu a jeho podmienkam bez osobitného vymedzenia doby, najmä v noci v čase 

od 22.00 h. do 06.00 h a pre priestory vyžadujúce mimoriadnu ochranu proti hluku / napr. 

domovy dôchodcov, cintoríny, zariadenia sociálnych služieb a pod. 
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5. Pre priestory vyžadujúce mimoriadnu ochranu proti hluku môže obec vydať osobitné 

opatrenia zaručujúce utvorenie alebo udržanie oblasti ticha 

6. Hudobné nástroje, rozhlasové, televízne a iné zariadenia na reprodukciu zvuku možno 

používať len tak, aby nerušili nezúčastnené osoby. 

7. Rekonštrukčné  práce  je  možné  vykonávať  (vzhľadom  na  dopad  z hľadiska  záťaže 

hlukom, vibráciám), len v čase od 08.00 h. do 20.00 h. 

8. Zákaz rušenia nočného kľudu sa nevzťahuje: 

a) na vykonávanie činností určených plánom úprav a čistenia komunikácií, ich 

zimnej údržby, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod., ktoré nie je 

možné vykonať v inom čase, 

b) na  dni,  kedy  sa  konajú  verejné  oslavy  a pri  iných  slávnostných  

príležitostiach organizovaných obcou alebo s vopred udeleným súhlasom obce. 

 

§ 9 

Pyrotechnické prostriedky 

 
1. Pyrotechnické výrobky určené na zábavné a oslavné účely kategórie 1 sa môžu na území 

obce používať neobmedzene. 

2. Pyrotechnické výrobky kategórie 2 a 3 sa môžu používať na území obce v čase od 10.00 

hod do 22.00 hod za dodržania podmienok v zmysle osobitného zákona, ktorým je zák. č. 

51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 

predpisov 

3. Pyrotechnický výrobok kategórie 2 a 3 je zakázané používať vo vzdialenosti menšej 

ako 200 m od kostolov, detského ihriska, materskej školy, a cintorína bez písomného 

súhlasu vlastníka týchto objektov. 

4. Na  používanie  pyrotechnického výrobku  kategórie  2  a  3  pri  športovom  podujatí  sa 

vyžaduje písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa športové podujatie uskutočňuje, a 

organizátora športového podujatia. 

5. Na území obce je povolené používanie pyrotechnických výrobkov kategórie 4 iba v dňoch 

31.decembra v čase od 8.00 hod do 24.00 hod a 1. januára v čase od 00.00 hod - 05.00 

hod za dodržania podmienok v zmysle osobitného zákona, ktorým je zák. č. 51/1988 Zb. o 

banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. 
 
 

Tretia časť 

Zodpovednosť za porušenie povinností 

 

§ 10 

Správne delikty 

 

Porušenie  ustanovení  tohto  nariadenia  právnickou  osobou  alebo  fyzickou  osobou 

oprávnenou na podnikanie sa postihuje pokutou do výšky 6638,- €. Na konanie o uložení 

pokuty sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
 
 

§ 11 

Priestupky 
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Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na 

konanie o priestupku sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. Za porušenie povinností možno v priestupkovom konaní uložiť pokutu podľa § 13 ods. 

2 tohto zákona do výšky 33 eur a v rozkaznom konaní do 250 €. 
 
 

§ 12 

Kontrola 

 
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

 
1. poslanci Obecného zastupiteľstva v Haláčovciach, 

2. hlavný kontrolór obce Haláčovce, 

3. členovia komisie pre ochranu verejného poriadku 

4. osoby poverené starostom obce Haláčovce. 
 

Štvrtá časť 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

§ 13 

 

1. Týmto predpisom nie  sú  dotknuté práva a  povinnosti právnických a  fyzických osôb 

2. Vyplývajúce z iných právnych predpisov a platných všeobecne záväzných nariadení na 

území obce Haláčovce. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Haláčovciach na 

svojom zasadnutí dňa 31.08.2015 uznesením č. 8/B/1/2015. 

4. Toto VZN obce Haláčovce  o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane prírody 

nadobúda účinnosť dňom 15.09.2015. 
 
 
 

                                                                                             

Bc. Zuzana Mokryšová 

                                                                                                     starostka obce Haláčovce 


