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Obecné zastupiteľstvo v Malom Cetíne na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 

ods. 5 písm. a) bod 5. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov vydáva toto 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

č. 3/2022 

o činnostiach, ktorých vykonávanie 

je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 

§ 1 Úvodné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“ alebo „VZN“) upravuje činnosti, 

ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území 

obce Malý Cetín (ďalej len „obec“).  

2. Na území obce je každý povinný zdržať sa činnosti, ktoré narúšajú verejnú čistotu, verejný 

poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami 

občianskeho spolužitia. 

 

§ 2 Zákaz výkonu určitých činností na území obce   

 

1. Na verejnom priestranstve je zakázané najmä:  

a) odhadzovať mimo odpadových nádob čokoľvek: papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, 

cestovné lístky, ohorky cigariet, popola a iné nepotrebné veci, odpadky  

b) znečisťovať verejné priestranstvá čímkoľvek, napr. pľuvaním, žuvačkami, fekáliami, splaškovými 

vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami, inými kvapalinami a iným podobným 

spôsobom  

c) vylievať na verejné priestranstvo vodu, ktorou sa umývajú okná alebo podlahy 

d) umývať, čistiť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou nutného 

očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek vozidiel, výmeny 

kolesa a odstránenia drobnej funkčnej závady ako výmena sviečky, žiarovky a pod.  

e) poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné a pamiatkové objekty, zariadenia, 

lavice, vázy, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk  

f) vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad. Páliť popadané lístie, 

vypaľovať suchú trávu a páliť odpad zo záhrad sa na území obce Malý Cetíne zakazuje.   



g) vysádzať stromy a kry bez súhlasu a schválenia Obce  

h) odstavovať vraky vozidiel bez evidenčného čísla na verejných priestranstvách  

i) znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov alebo vysypaním mimo nich  

j) skladovať odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, pri kontajneroch, na miestnych 

komunikáciách bez povolenia vydaného obcou 

k) umiestňovať reklamy, plagáty, oznámenia na iných miestach, ako je povolené obcou 

l) vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k nadmernému obťažovaniu obyvateľov pachmi, 

prachom, dymom, hlukom a vibráciami 

m) znehodnocovať fasády objektov striekaním farieb, maľovaním, rytím, rezaním alebo iným 

spôsobom 

n) vylievať alebo vypúšťať látky škodiace vodám do pôdy, alebo vodnej plochy  

 

§ 3 Detské ihriská a športoviská 

1. Na detskom ihrisku a športovisku sa zakazuje:  

a) požívanie alkoholu, iných omamných látok a fajčenie  

b) poškodzovanie zariadenia a jeho používanie v rozpore s účelom, na ktoré je určené, vrátane 

lezenia na ploty, bránky  

c) odstraňovanie zariadenia z priestorov ihriska (basketbalové koše, futbalové bránky vrátane sietí, 

oceľové tyče pre volejbalovú sieť)  

d) vjazd motorovými vozidlami  

e) používanie zariadení detského ihriska osobami staršími ako 18 rokov 

 

§ 4 Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach  

1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívať alkoholické nápoje na týchto verejne 

prístupných miestach:  

a) detské a multifunkčné ihrisko  

b) cintorín 

c) autobusové zastávky  

e) verejné priestranstvo pred obecným úradom a Materskou školou  

 

§ 5 Nočný pokoj   

1. Čas nočného pokoja na území obce je od 22:00 hod. do 6:00 hod. nasledujúceho dňa.  

2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, vibráciami nad mieru primeranú pomerom 

(krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, pyrotechnikou a 

pod.)  

3. Zákaz sa nevzťahuje na čas – dobu organizovania a trvania obecnej akcie a na vykonávanie 

sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest, miestnych komunikácií a verejnej 

zelene (odstraňovanie snehu, poľadovice, živelné pohromy, odstraňovanie havárií a pod.). 



§ 6 Obmedzenie výkonu určitých činností na území obce    

1. V súlade s § 127 občianskeho zákonníka vlastník vecí a nehnuteľností sa musí na území obce 

Mokrance 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 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.  

2.  Vlastník vecí a nehnuteľností musí na území obce Malý Cetín vysádzať okrasné kríky, ihličnany, 

ovocné stromy a kríky na svojich pozemkoch tak, aby netienili, nepoškodzovali oplotenia 

susedov, susedných pozemkov, Presahujúce konáre odstraňovať tak, aby nezasahovali do 

susedných pozemkov. 

3. Vlastníci súkromných pozemkov, trávnatých plôch v intraviláne obce sú povinní minimálne 1x 

v roku tieto pozemky kosiť. 

 

§7 Používanie pyrotechnických výrobkov  

1. V zmysle § 53 zák. 58/2014 používanie pyrotechnických výrobkov F2 a F3 sa v obci Malý 

Cetín zakazuje, okrem obdobia od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. 

januára nasledujúceho kalendárneho roka.  

2. Používať pyrotechnické výrobky F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra 

príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe 

písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť 

podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred 

plánovaným použitím a musí obsahovať  

a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov 

a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná 

osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto 

osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, 

b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických 

výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania 

používania. 

Obec vydá súhlas alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí vyzve 

obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce na použitie pyrotechnických 

výrobkov  oprávňuje žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu 

žiadosti. 

 



§8 Kontrolná činnosť a sankcie  

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva starosta obce, poslanci obecného 

zastupiteľstva,  hlavný kontrolór obce, poverený zamestnanec obce.   

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok.  

3. Pri ukladaní sankcie sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov. Za porušenie 

ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické a právnické osoby postihnuté v zmysle zákona 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

4. Pokuty za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia sú príjmom obce Malý Cetín.  

5. Pokuty nezaplatené v stanovenom termíne budú vymáhané exekučným konaním.  

 

 

§9 záverečné ustanovenia  

  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Cetíne schválilo VZN č.  6/2022 o činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na 

svojom  zasadnutí dňa ........., uznesením č.   .........     VZN nadobúda účinnosť dňom  ............... 

 

      

          

      Leonidas Charizopulos  

        Starosta obce  

  

 


