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Obec Štiavnik na základe samostatnej pôsobnosti podľa:  

- článku 68 Ústavy Slovenskej republiky   

- podľa § 4 ods. 3 písm. n)  a § 4 ods. 5 písm. a) bod 5  zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení  v znení neskorších predpisov, 

- v súlade s vyhláškou č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 

hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií,  

- v súlade so zákonom č.  372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  

- so zákonom č.  377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- so zákonom č. č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení 

neskorších predpisov, 

- v súlade so zákonom č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- so zákonom č. 220/2004 Z. z.  o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 

zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o činnostiach, ktorých vykonávanie je na území 

obce zakázané alebo obmedzené.   

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v súlade s platnou 

právnou legislatívou a s cieľom zabezpečenia verejného poriadku stanoviť činnosti, 

vykonávanie ktorých obec na svojom území zakazuje alebo obmedzuje.  

 

2.  Toto VZN sa  vzťahuje na obyvateľov obce, všetky fyzické a právnické osoby podnikajúce 

alebo pôsobiace na území obce, a ostatné osoby prechádzajúce cez obec alebo zdržujúce sa na 

území obce.  

 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

Pre účely tohto VZN je: 

 

a) verejný poriadok – taký stav vnútorného života v obci, ktorý zabezpečuje občanom 

a organizáciám na území obce osobnú a majetkovú bezpečnosť a obci vytvára podmienky pre 

nerušený výkon samosprávy, 

b)  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 a vyhláškach orgánu samosprávy, pokiaľ sa týmto konaním ohrozí 

alebo naruší verejný poriadok. Priestupkom voči verejnému poriadku je konanie fyzických 

alebo právnických  osôb, akékoľvek činy, vandalizmus, namierené voči majetku obce,  

občanom a ich majetku, ak sa nejedná o trestný čin, 

c)  obyvateľ obce – osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt, 

d)   verejné priestranstvo – považujú sa zaň všetky miesta, ktoré slúžia verejnosti. Je to ulica, 

námestie, ihrisko, parkovisko, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, 
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ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon 

neustanovuje inak.     

 

 

Článok 3 

                              Zákaz výkonu určitých činností na území obce 

 

1. V záujme ochrany verejného poriadku sa na verejnom priestranstve zakazuje: 

 

a) odkladať a odhadzovať smeti (napr. papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, ohorky 

cigariet atď.) a iné odpadky mimo vyhradeného miesta,  vyberať odpadky zo smetných nádob, 

vyhadzovať, vymetať a inak vynášať smeti z domov, obchodov, prevádzkových miestností 

a bytov, na verejné priestranstvá alebo vo verejne prístupných priestoroch, na vstupných 

schodoch do budovy verejných inštitúcií (napr. budovy a zariadenia organizácií a inštitúcií 

poskytujúcich občanom služby, obchody, kultúrne, zdravotné, školské a telovýchovné 

zariadenia, úrady atď.), 

b) zriaďovať skládky, znečisťovať územie obce komunálnymi  odpadmi, drobnými odpadkami 

a inými látkami; zriaďovať skládky stavebného odpadu bez povolenia z Obecného úradu 

v Štiavniku, 

c) vypúšťať splašky na verejné priestranstvo alebo do potoka, 

d) znečisťovať verejné priestranstvá, ničiť a znečisťovať verejne prístupné objekty a zariadenia 

umiestnené na nich (napr. autobusové zastávky, dopravné zariadenia, stĺpy verejného 

osvetlenia, lavičky, sochy, pamätníky, pamätné tabule, vývesné tabule a pod.) svojvoľným 

vylepovaním plagátov, komerčnými a reklamnými oznamami bez súhlasu Obecného úradu v 

Štiavniku, sprejovaním, nápismi a kresbami, 

e) obťažovať spoluobčanov nadmerným hlukom, svojvoľným zásahom do slobodného pohybu 

alebo iným obdobne účinným spôsobom, vzbudzovať verejné pohoršenie oplzlými nadávkami 

a ďalším konaním, porušovať zásady slušného správania sa, 

f) na verejných plochách sa zakazuje vysádzať stromy a rastliny bez ohlásenia Obecnému úradu 

v Štiavniku a následného schválenia, 

g) umožniť prenikanie zvierat na verejné priestranstvá a nechávať tam ich exkrementy, 

vypúšťať a ponechať zvieratá bez dozoru a kontroly, vstupovať so zvieratami na detské ihriská 

alebo pieskoviská,  

h) páliť popadané lístie, zvyšky rastlín a suchú trávu. 

 

2.  Taktiež je zakázané: 

a) neoprávnene zaberať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné 

zariadenie 

b) na verejných priestranstvách a v blízkosti vodných tokov a zdrojov pitnej vody, umývať 

a čistiť motorové vozidlá 

c) znemožňovať odvoz odpadu zaparkovaním motorového vozidla v bezprostrednej blízkosti 

kontajnerov a zberných nádob 

d) parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na detských 

ihriskách, na športoviskách, na trávnatých plochách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve obce 

e) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni 

f) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, zakrývať, pozmeňovať alebo premiestňovať 

dopravné značky, orientačné a informačné zariadenia alebo turistické značky 

g) ničiť, rozkopávať cestu a iné verejné priestranstvá bez povolenia z Obecného úradu 

v Štiavniku. 
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3. Zakazuje sa fajčiť na detských ihriskách, multifunkčných ihriskách, v budovách verejných 

inštitúcií na území obce a ďalších miestach podľa ustanovení § 7  zákona č. 377/2004 Z.z. 

o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4. Zakazuje sa:  

a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie 

- osobám mladším ako 18 rokov 

- osobám zjavne ovplyvneným alkoholom  

- vodičom 

- v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých, 

b) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným 

alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej premávky 

alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie, 

a porušiť na území obce ďalšie ustanovenia zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.  

 

5. Taktiež je zakázané:  

a) rušiť obyvateľov obce počas nočného pokoja (od  22:00 do 6:00 hod.) hlukom, infrazvukom, 

vibráciami nad mieru primeranú pomerom (krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom 

motorov áut, strojov, výbušnín, pyrotechnikou, prácami na stavbe, pri manipulácii s drevom, 

údržbe zelene atď.),  

b) zákaz sa nevzťahuje na hluk, vibrácie a infrazvuk podľa § 1 ods. 3 vyhl. Č. 549/2007 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a na 

vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest, miestnych 

komunikácií a verejnej  zelene.  

 

6.  Zakazuje sa usporadúvať kultúrne, športové, turistické alebo iné podujatie bez ohlásenia 

Obecnému úradu v Štiavniku aspoň 7 dní pred konaním podujatia a následného schválenia. 

Obec môže zakázať: 

- podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by hrozilo závažné nebezpečenstvo pre zdravie 

(napr. z titulu nadmerného hluku a vibrácií), 

- podujatie, ktoré by pre svoje obsahové zameranie vzbudzovalo verejné pohoršenie, 

- podujatie, ktoré by propagovalo násilie, rasovú a inú diskrimináciu, 

- podujatie, ktoré by obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľov. 

 

 

Článok 4 

Obmedzenie výkonu určitých činností na území obce 

 

1. Na území obce Štiavnik sa v súlade s § 127 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka:

  

a) vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval 

iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu 

stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, 

že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru 

primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, 

parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať 

chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe 

odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho 

pozemok. 
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b) vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej 

miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne 

vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda 

na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto 

zodpovednosti sa nemôže zbaviť, 

c) stromom, ktoré sú v blízkosti elektrického vedenia, káblovej televízie, rozhlasu 

a telekomunikačného vedenia je nutné prerezať konáre minimálne vo vzdialenosti 2 m od 

vedenia.  

 

2.  Na území obce a jej častiach je možné používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 

nad obmedzenia podľa zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe 

predchádzajúceho súhlasu obce: 

a) pri organizovaní spoločenských podujatí súkromnými osobami (svadba, životné jubileá  

atď.), 

b) pri organizovaní spoločenských podujatí  obcou a podnikateľskými subjektami.   

 

Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 sa obmedzuje obcou na čas 

do 22:00 hod., okrem ich použitia v období od 31.12. príslušného kalendárneho roka do  1.1. 

nasledujúceho kalendárneho roka.  

 

3.  Na úseku ochrany a využívaní poľnohospodárskej pôdy sa priestupku dopustí ten, kto na 

území obce poruší  zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o 

zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, napr.: 

a) nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil poškodenie , 

b) v rozpore s týmto zákonom zabral a použil poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky 

účel, 

c) spôsobil poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami.  

 

 

Článok 5 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

a) starosta obce,  

b) poslanci obecného zastupiteľstva obce Štiavnik. 

 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa § 46 zákona č. 372/1990 Z.z. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za zistený priestupok je oprávnená Obec Štiavnik 

ukladať a vyberať pokutu 33 € v blokovom konaní.  

 

3. Porušenie povinností ustanovených týmto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou 

oprávnenou na podnikanie je podľa § 27b ods. 1 a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov  správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 27b ods. 2  

predmetného zákona uložiť pokutu do výšky 6 638 €. Pokuta je príjmom obce.  

 

4. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania a následky 

protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis 

o správnom konaní.     
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Článok 6 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. V prípadoch, ktoré  nie sú obsahom tohto VZN sa bude postupovať podľa platnej legislatívy 

– stavebný zákon, občiansky zákonník, zákon o pozemných komunikáciách, zákon o ochrane 

nefajčiarov, zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, zákon o výbušninách, 

výbušných predmetoch a munícii, zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy  atď.  

 

2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa  24.06. 2019, 

uznesením č.  93 /2019. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli a webovej stránke Obce Štiavnik.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ing. Štefan Vároš 

   starosta obce 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

VZN Návrh zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce dňa:    16.04.  2019 

Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa:  25.06.  2019 

VZN nadobudne účinnosť:  10.07. 2019 


