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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRADISKO  
č. 01/2022 KTORÝM SA URČUJÚ PRAVIDLÁ 

DODRŽIAVANIA VEREJNÉHO PORIADKU A UDRŽIAVANIE 
ČISTOTY NA ÚZEMÍ OBCE HRADISKO 

 
 

Obec Hradisko podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa ustanovenia § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva toto 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRADISKO č. 01/2022 (ďalej len „VZN č. 
01/2022“), ktorým sa určujú pravidlá na dodržiavanie verejného poriadku a udržiavanie čistoty na 
území obce Hradisko. 
 
 

ČASŤ I. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

§ 1  
Všeobecné ustanovenie 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje povinnosti a práva vlastníkov 
(správcov, užívateľov) pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov, ako aj 
obyvateľov a návštevníkov obce Hradisko (ďalej len obec). Vydáva sa s cieľom zlepšovať životné 
podmienky obyvateľov, ochraňovať a rozvíjať zdravé životné prostredie, udržiavať čistotu v obci a 
zlepšovať estetický vzhľad obce.  
 
(2) Dodržiavanie verejného poriadku a všeobecnej čistoty v obci je jedným zo základných 
predpokladov kvality susedského a občianskeho spolunažívania a ochrany a zveľaďovania 
životného prostredia. Má byť spoločnou záležitosťou obyvateľov, návštevníkov, ako aj právnických 
osôb, zariadení či inštitúcií pôsobiacich v územnom obvode obce. 
 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
(1) Verejným poriadkom sa podľa tohto VZN rozumie súhrn podmienok a povinností 
upravujúcich udržiavanie verejného poriadku a čistoty na verejných priestranstvách, dodržiavanie 
nočného pokoja, užívanie verejných priestranstiev, čistenie chodníkov a komunikácií, ochrana 
verejnej zelene, používanie zábavnej pyrotechniky, umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení, 
ochrana pôdy.  
 
(2) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez 
obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak.  
 
(3) Verejným zariadením sa rozumie najmä verejné osvetlenie, plochy určené na zverejňovanie 
oznamov pre občanov, všeobecne záväzných nariadení obce, reklám, obecné kvetináče, prvky 
architektúry, zábradlia na mostoch, lavičky, hojdačky, preliezačky, pieskoviská, dopravné značky, 
označenia, informačné, smerové tabule a všetko súvisiace príslušenstvo.  
 
(4) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, chodníky, parkoviská vo 
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vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete 
miestnych komunikácií.  
 
(5) Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty - najmä dreviny, byliny a ich spoločenstvá, 
vyvinuté na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým usmerňovaním 
zo strany obce. Verejná zeleň je spravidla majetkom obce, je to plocha zelene, ktorá je verejnosti 
voľne prístupná. 
 
(6) Nočným pokojom je časový úsek určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a 
odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých 
susedských vzťahov.  
 
(7) Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 
priestupok označené v zákone č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o priestupkoch“), alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný 
podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. 
 
 

§ 3 
Udržiavanie verejného poriadku 

 
(1) Čas nočného kľudu je od 22.00 hod. do 6.00 hod. Nočný kľud je zakázané rušiť hlasovými a 
hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom (spevom, produkciou hudby, hlukom motorov 
áut a motoriek, strojov a pod.).  
Zákaz sa netýka:  

 vykonávania prác, ktoré nemožno vykonať v inom čase, ako sú zimná údržba komunikácií, 
odstraňovanie havárií inžinierskych sietí, a pod.  

 verejných kultúrnych a iných podujatí, na ktoré obec vydala povolenie (tanečná zábava, 
diskotéka, kultúrne a športové podujatie) a pod. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť 
zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. 

 
(2) Prevádzkovatelia pohostinských zariadení, verejných a kultúrnych podujatí sú však povinní 
zabezpečiť, aby prevádzka pokračovala v čase nočného kľudu výhradne v interiérových priestoroch 
prevádzkarne s výnimkou prípadov, pre ktoré toto nariadenie nestanoví inak (terasy, kult. a šport. 
podujatia) a zároveň dbať na to, aby prevádzka neemitovala hluk alebo vibrácie do okolia. Za týmto 
účelom je prevádzkovateľ povinný najmä dbať na faktické uzatvorenie priestorov prevádzky 
vrátane uzatvorenia okien, dverí, priezorov a pod. tak, aby sa zabránilo šíreniu hluku a obťažujúcich 
svetelných efektov Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť‚ aby akékoľvek hudobné produkcie alebo 
reprodukované hovorové slovo boli stíšené na úroveň pomerov v mieste obvyklým, minimálne však 
zodpovedajúcu platným osobitným predpisom.  
 
(3) Obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo 
závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú 
dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva. Odvolanie proti zákazu nemá odkladný účinok. (zákon č. 
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.) 
 
(4) V záujme pokojného života obyvateľov je na území obce zakázané: obťažovať susedov alebo 
svoje okolie, alebo ohrozovať výkon práv iného nad primeranú mieru (§ 127 Občianskeho 
zákonníka), a to najmä:  

 hlukom, prachom, dymom, zápachom, odpadmi, alebo inak,  
 chovom zvierat nad únosnú mieru (hlukom, prachom, zápachom, trusom a podobne) 

obťažovať ostatných obyvateľov obce,  
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 ohrozovať a negatívne ovplyvňovať susedovu stavbu alebo pozemok svojím počínaním, 
úpravami pozemku alebo stavby na ňom zriadenej,  

 poškodzovať, ohrozovať, negatívne ovplyvňovať alebo iným spôsobom zasahovať do 
majetku a nehnuteľností obce,  

 vykonávať na pozemkoch vo vlastníctve obce akékoľvek stavebné, či iné úpravy, 
umiestňovať a skladovať na nich rôzne predmety a materiál rôzneho druhu  

 umožňovať vnikanie držaných a chovaných zvierat na cudzí pozemok alebo na verejné 
priestranstvá,  

a) parkovať s vozidlami na miestnych komunikáciách, na mostíkoch a na chodníkoch spôsobom, 
ktorý znemožňuje chodcom plynulý pohyb (zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách, v znení neskorších prepisov), alebo parkovať na miestach, ktoré nie sú na to 
vyhradené, parkovať vozidlá na miestach s verejnou zeleňou,  
b) odstavovať vraky áut, ako aj nepojazdné a neevidované vozidlá v katastrálnom území obce 
 
 

§ 4 
Osobitné užívanie verejného priestranstva 

 
(1) Užívať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený, možno len po vydaní súhlasu obce na 
osobitné užívanie verejného priestranstva, po schválení obecným zastupiteľstvom, čo sa považuje 
za povolenú výnimku.  
 
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie motorového vozidla, prívesu, 
návesu na jednom mieste.  
 
(3) Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva, je povinný:  
a) verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,  
b) zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení,  
c) zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď odstrániť, alebo ak 
znečistenie sám nespôsobil, znečistenie ohlásiť obci,  
d) zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam podzemných inžinierskych sietí (kanalizačné 
šachty, uzávery vody, plynu a podobne),  
e) vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva,  
f) užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,  
g) ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné priestranstvo na svoje 
náklady do pôvodného stavu.  
 
(4) Stavebné a sypké materiály možno na verejných priestranstvách skladovať len v prepravných 
debnách alebo inak zabezpečené proti ich roznášaniu po okolí.  
 
(5) Zvyšky stavebného materiálu musí organizácia vykonávajúca stavebné práce umiestniť tak, aby 
nemohli prekážať a k tomu prispôsobiť aj ich odvoz. Táto organizácia a vlastník stavby sú povinní 
po skončení stavebných prác odstrániť všetky stavebné hmoty, náradie a pod., verejné priestranstvo 
vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.  
 
(6) Pri opravách striech, výmene krytiny, odkvapových žľabov, pri opravách komínov, 
odstraňovaní cencúľov a podobne musí organizácia vykonávajúca práce, alebo vlastník vykonať 
bezpečnostné opatrenia postavením výstražných značiek a zábran, ak sa týmito prácami zasahuje do 
verejného priestranstva. Materiál sa nesmie zhadzovať priamo na verejné priestranstvo, mimo 
prípadov, ak je toto priestranstvo vopred pripravené. 
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§ 5 
Umiestňovanie plagátov, vývesiek a reklamných zariadení na verejnom priestranstve 

 
(1) Umiestňovanie plagátov, vývesiek a oznámení je povolené iba na plochách to vyhradených. 
Umiestňovanie reklamných zariadení, informačných tabúľ a pútačov je dovolené len na základe 
povolenia obce. V prípade umiestnenia reklamných zariadení, plagátov, nálepiek, oznamov, 
informačných tabúľ a pútačov bez príslušného povolenia obce budú tieto bezodkladne odstránené 
na náklady príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby. Ak umiestnená reklama alebo plagát 
odporuje zásadám morálky a etiky alebo vyvoláva verejné pohoršenie je obec oprávnená dať príkaz 
na odstránenie takejto reklamy alebo plagátu zodpovednej fyzickej alebo právnickej osobe na jej 
náklady. 
 
 

§ 6 
Pravidlá udržiavania čistoty v obci 

 
(1) Právnické osoby, fyzické osoby a návštevníci obce sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok v 
obci, zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohli spôsobiť narušenie čistoty a poriadku v 
rozpore so všeobecne záväznými predpismi a dobrými mravmi.  
 
(2) Právnické a fyzické osoby sú povinné odkladať vzniknutý komunálny odpad do zberných nádob 
určených na tento účel a udržiavať ich okolie v čistote.  
 
(3) Počas uskutočňovania verejných kultúrnych alebo športových podujatí v obci zodpovedá 
organizátor alebo usporiadateľ podujatia za čistotou a poriadok v mieste podujatia. Organizátor, 
resp. usporiadateľ podujatia je povinný po ukončení podujatia zabezpečiť vyčistenie miesta 
podujatia v danej časti obce.  
 
(4) Každý, kto akýmkoľvek spôsobom znečistí verejné priestranstvo, je povinný znečistenie 
odstrániť na vlastné náklady a uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu. Ak sa tak nestane, 
uvedie priestranstvo do pôvodného stavu obec na náklady znečisťovateľa.  
 
(5) Používanie pyrotechnických výrobkov:  
Obec môže povoliť usporiadanie (odpaľovanie) ohňostroja súkromným osobám alebo 
organizátorom kultúrneho a spoločenského podujatia, na ktorom majú byť použité pyrotechnické 
výrobky alebo zábavná pyrotechnika na základe písomne podanej žiadosti a za predpokladu, že sú 
splnené podmienky Vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických 
výrobkoch v znení neskorších predpisov, v zmysle nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z. z. o 
pyrotechnických výrobkoch v zmien neskorších predpisov a Zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, 
výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Organizátor je povinný 
najmenej 10 dní pred uskutočnením tohto podujatia požiadať písomne obec ako orgán verejnej 
správy o súhlas použitia pyrotechnických výrobkov alebo zábavnej pyrotechniky. Žiadosť o súhlas 
musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj (preukaz odbornej 
spôsobilosti), druh použitých pyrotechnických výrobkov, dôvod jeho vykonania, miesto, dátum a 
hodinu začiatku ohňostroja, jeho predpokladané trvanie. Odpaľovanie ohňostroja je možné len do 
22.00 hod., v ojedinelých, resp. výnimočných prípadoch ako napr. koniec starého a vítanie nového 
roka aj v čase od 00:00 do 00:30 hodiny. 
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§ 7 
Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií v zimnom období 

 
(1) Zimnú údržbu verejných priestranstiev (zjazdnosť vozoviek a schodnosť peších komunikácií a 
plôch) zabezpečuje správca verejného priestranstva zametaním a odstraňovaním snehu, ako aj 
posýpaním chemickými, ako aj inertnými materiálmi na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu 
poľadovice, prípadne šmykľavosti snehovej vrstvy.  
 
(2) 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. 
 
 

§ 8 
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 najmä:  
a) stavebný a iný materiál,  
b) akékoľvek vozidlá a vraky,  
c) okrasné kamene, tyče, pätníky a iné prekážky, ktoré sú spôsobilé brániť v plynulej premávke, a 
najmä na úzkych komunikáciách bránia vyhýbaniu sa protiidúceho vozidla, sú spôsobilé 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) V prípade, ak obec zistí umiestnenie prekážky na verejných priestranstvách a ten, kto prekážku 
umiestnil, ju po upozornení obcou bezodkladne neodstráni, odstráni obec prekážku na jeho náklady. 
Odstránenie prekážky zo strany obce nemá vplyv na uloženie pokuty tomu, kto prekážku na verejné 
priestranstvo umiestnil. 
 
 

§ 9 
Škody na verejnej zeleni 

 
(1) Spôsobenú škodu na verejnej zeleni je povinný nahradiť každý, kto škodu spôsobil. Za škody 
spôsobené zvieratami zodpovedajú ich majitelia alebo tí, ktorí majú zvieratá v opatere.  
 
(2) Škoda sa nahradzuje, ak je to možné a účelné, uvedením poškodenej zelene do pôvodného 
stavu.  
 
(3) Poškodenie verejnej zelene je nutné bezodkladne oznámiť obecnému úradu. 
 
 

§ 10 
Sankcie 

 
(1) Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov za ktoré je možné uložiť pokutu v zmysle 
príslušných ustanovení tohto zákona. 
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(2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN, môže 
obec uložiť pokutu v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 

 
 

§ 11 
Spoločné, zrušujúce a záverečné ustanovenia 

 
 

(1) Povinné osoby sú okrem tohto VZN povinné dodržiavať všetky ostatné platné všeobecne 
záväzné nariadenia obce súvisiace s dodržiavaním verejného poriadku. Týmto VZN nie sú dotknuté 
práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných platných všeobecne záväzných nariadení obce 
Hradisko a zo všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Hradisko sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v 
Hradisku dňa 24. 03. 2022 v hlasovaní 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
 
(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 12. 04. 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Hradisku dňa 07. 03. 2022 
 
 
 
 
                 signed 
        _________________________ 
        PaedDr. Stanislava Kellnerová 
              starostka obce 


