
  

Všeobecné  záväzné nariadenie obce Ovčiarsko 
o  čistote a verejnom poriadku na území obce č. 6/2011 

 
                                  
Obec Ovčiarsko  vydáva v zmysle § 4 ods. 3 písm. n a § 6 ods.1 
zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov    toto  Všeobecne    záväzné    nariadenie   Obce   Ovčiarsko 
č. 6/2011  o čistote a verejnom poriadku na území obce Ovčiarsko.    
 

Článok 1 
Predmet 

 
       Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia / ďalej len „ nariadenie“/ je 
zabezpečenie čistoty a verejného poriadku  na verejných priestranstvách na 
území obce Ovčiarsko, ich  dodržiavanie, sankcie za porušovanie verejného 
poriadku v zmysle priestupkového konania. 
 

Článok  2 
Pôsobnosť 

 
      Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetkých obyvateľov s trvalým 
pobytom  v obci  Ovčiarsko,  pre  všetky  právnické  osoby, pre  fyzické  osoby 
a fyzické  osoby  –  podnikateľov (a pre všetky osoby) zdržiavajúce sa na území 
obce. 
 

Článok  3 
Vymedzenie základných pojmov 

 
       Pre účely tohto nariadenia sa rozumie pod pojmom : 
 
a) Verejné priestranstvo najmä cesty, miestne komunikácie, námestie, chodníky, 
    pozemky - parcely vo vlastníctve obce a všetky verejnosti prístupné pozemky  
    v obci,  okrem tých,  ktoré  sú  vo vlastníctve  iných  právnických  osôb alebo  
    fyzických osôb a sú riadne oplotené a ohradené. 
b) Nočný pokoj  sa rozumie čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. 
c) Rušenie   nočného   pokoja   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, 
alebo vytváranie iných zvukových efektov a zvukov akými sú neopodstatnené 
používanie klaksónov, hlučná jazda, vibrácie tónov nízkej frekvencie, 
v domácnosti púšťanie rozhlasových a televíznych prijímačov nad izbovú 
počuteľnosť. Taktiež za rušenie nočného pokoja  sa považuje u výrobných 
a iných zariadení šírenie zvuku, hudby mimo prevádzky, ak sa jedná 



  

o prekročenie limitu stanoveného Nariadením vlády SR  č. 40/2002 Z. z. 
o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. 

d) Priestupok  voči  verejnému  poriadku je zavinené konanie, ktoré porušuje    
alebo sťažuje výkon samosprávy a štátnej správy na území obce. Jedná  sa      
o neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone právomoci, rušenie     
nočného pokoja, vzbudzovanie verejného pohoršenia, porušenie iných     
povinností stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch a všeobecne     
záväzných nariadeniach orgánu samosprávy, pokiaľ sa týmto ohrozí alebo     
naruší poriadok a parkovaním motorových vozidiel zabraňuje zimnej údržbe     
miestnych komunikácii. V denných hodinách je potrebné obmedziť hlučnosť     
v blízkosti  obytných domov, škôl na najnižšiu mieru ( nadmerné štartovanie     
motorových vozidiel, hranie na hudobných nástrojoch, používanie     
rádioprijímačov, televízorov). 

e) Priestupkom   sa  rozumie taktiež  zriadenie nepovolenej skládky odpadu alebo  
    stavebného  materiálu na  obecnom pozemku.      
     

Článok  4 
Priestupky 

 
       Porušenie tohto VZN sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku 
podľa zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 
 
1. Porušenia tohto VZN sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného   
    činiteľa pri výkone jeho právomoci najmä tým , že: 
 
a) Neupustí od konania, ktoré narušuje verejný poriadok. 
b) Neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu 

obce, resp. sťažuje vykonávať kontrolu vyplývajúcu z pôsobnosti orgánov 
obce. 

c) Vedome porušuje príkaz, aby sa zdržal konania, ktoré je definované ako      
     priestupok voči verejnému poriadku.   
d) Poruší nočný pokoj. 
e) Vzbudí verejné pohoršenie najmä ak sa na verejnosti hrubo porušia zásady 
    slušného správania. 
 
2. Porušenia tohto VZN sa dopustí ďalej ten, kto : 
 
a) Znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí 

verejnoprospešné zariadenia plagátovou  výzdobou, komerčnými    
a reklamnými oznamami  alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného    
priestranstva, sype odpad na verejné priestranstvá. 

b) Úmyselne   zničí,   poškodí   znečistí   alebo   odstráni,     zamení,     pozmení  
    orientačné označenie - dopravné značky,  označovacie  kóty  na    pozemkoch,  
    zastávky SAD, športoviská, verejné budovy a priestranstvá. 



  

c) Poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní verejných  
telovýchovných, športových alebo iných kultúrnych podujatí alebo v miestach 
určených na rekreáciu alebo turistiku. 

d) Neoprávnene    zaberie   verejné    priestranstvo,    verejne   prístupný   objekt, 
verejnoprospešné  zariadenia, obecný pozemok. 

e) Neoprávnene založí skládku alebo uloží odpad mimo vyhradeného miesta 
    alebo mimo nádoby na to určenej.     
 
3. Porušením tohto VZN sú taktiež: 
 
a) Akékoľvek činy vandalizmu namierené  proti majetku obce, ak sa nejedná  
    o trestný čin. 
b) Konanie fyzických a právnických osôb, ak je za priestupok toto konanie 
    označené v ktoromkoľvek VZN obce. 
 
4. Porušenia tohto VZN sa dopustí i ten, kto: 
 
Na území obce Ovčiarsko poruší zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuží- 
vaním alkoholických nápojov. 
V zmysle tohto zákona sa zakazuje: 
a) Predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožniť ich požívanie   
    - osobám mladším ako 18 rokov 
    - osobám zjavne pod vplyvom alkoholu. 
b) Požívanie alkoholických nápojov a fajčenia tabakových výrobkov vo vstupnej  
    chodbe kultúrneho domu (v miestnosti medzi pohostinstvom a obchodom, ako  
    aj na schodišti pred vchodovými dverami kultúrneho domu). 
 
5. Porušenia VZN sa dopustí i ten, kto :  
 
   Bez oznamovacej povinnosti usporiada kultúrne, športové alebo turistické 
   podujatie na verejných priestranstvách patriacich obci Ovčiarsko.         
 

Článok  5 
Kontrola VZN 

  
      Dodržiavanie ustanovení tohto VZN kontrolujú poverení členovia orgánov 
obce, poverení členovia komisie obecného zastupiteľstva pre verejný poriadok, 
poverení pracovníci obecného úradu.                   
 
 
               
 

 
 
 



  

Článok  6 
 
      Obec Ovčiarsko zakazuje používanie zábavnej pyrotechniky v čase od 22.00 
hod. do 06.00 hod. s výnimkou vianočných sviatkov a nového roka od 26.12. do 
02.01. Výnimky určuje starosta na základe písomnej zdôvodnenej žiadosti. 
                   

Článok 7 
Sankcie 

 
a)  Fyzická osoba, ktorá  poruší  povinnosti  ustanovené týmto VZN, sa dopustí  
     priestupku  v  zmysle  § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v  znení  
     neskorších predpisov. Obec za porušenie ustanovení tohto VZN môže uložiť  
    fyzickej osobe pokutu do 33,– €. 
 
b) Fyzickej  osobe  oprávnenej  na  podnikanie  a  právnickej osobe, ktorá poruší  
    povinnosti vyplývajúce z tohto VZN, môže starosta obce uložiť v zmysle § 13  
    ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
    predpisov pokutu do výšky 6 638,– €. 
 
c) Pokuty   uložené   fyzickým  osobám  v  zmysle  §-u 13 ods. 3 a 4  zákona  č.  
    372/1990 Zb. o priestupkoch  alebo právnickým  osobám a fyzickým osobám  
    oprávneným na podnikanie v zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  
    zriadení sú príjmom obce. 
 

Článok 8 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
       Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom 
odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli obce Ovčiarsko.    

 
 
 

V Ovčiarsku  16.12. 2011 
 
 
 
 

                                                                                     Mgr. Štefan Debnár, 
                           starosta obce  

 
 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Ovčiarsko dňa 17.12.2011 
 

 


