
   Všeobecne záväzné nariadenie 

         č. 4/2022 
 

     o verejnom poriadku na území obce Žihárec 

 

                                  N Á V R H 

 

Obec Žihárec v zmysle § 6 ods. 1 a 2, § 4 ods. 3 písm. h) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona 

o výbušninách a výbušných predmetoch, o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

a o zriaďovaní    a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o ochrane nefajčiarov  

              v y d á v a  
                                           toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

        Článok 1 

           Úvodné ustanovenie 

 

1./ Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá pre zabezpečenie verejného poriadku na území obce, 

udržiavanie čistoty a vytvoriť podmienky pre zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku 

obyvateľov obce Žihárec. 

2./ Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, právnické a fyzické osoby podnikajúce na území 

obce, pre vlastníkov a užívateľov nehnuteľností, verejných priestranstiev a zariadení na verejnom 

priestranstve na území obce.  

 

         Článok 2 

                 Základné pojmy 

 

1./  Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:  

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

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

nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania a vytvárania usporiadaného 

a bezpečného života obyvateľov obce 

b.)  verejné priestranstvo – je ulica, námestie, park a iný priestor prístupný verejnosti bez 

obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný 

zákon neustanovuje inak ( § 2 ods. 1 zákona 369/1990 Zb.) 

c.)  verejne prístupné miesta – všetky ďalšie miesta okrem miest uvedených pod písmenom 

b.) článku 2 nariadenia, ktoré slúžia na verejné účely a sú verejne prístupné alebo ich možno 

obvyklým spôsobom užívať. Sú to najmä miestne komunikácie, parkoviská, chodníky, cintorín, 

verejná zeleň, korytá vodných tokov a pod.  

d.) miestna komunikácia – všeobecne prístupné miesto a užívané ulice, parkoviská vo 

vlastníctva obce a verejné priestranstvá zaradené do siete miestnych komunikácií ( § 24 ods. 1 

zákona č. 131/1961 Zb. )  

e.)  chodník – komunikácia alebo určitý úsek cesty určený pre chodcov, ktorý je spravidla 

oddelený od cesty a je určený pre chodcov  

f.)   zariadenia verejného priestranstva alebo verejne prístupné miesta – predmety, ktoré 

sú trvalo alebo dočasne umiestnené na verejnom priestranstve alebo verejne prístupnom mieste 

– lavičky, preliezačky, pieskoviská, odpadové nádoby, kontajnery, zariadenia verejného 

osvetlenia, dopravné značky, orientačné a informačné tabule a pod.  



g.)   detské ihrisko -  verejné a verejnosti prístupné priestranstvo pre oddych duševnej 

a fyzickej aktivity pre detí a mládež 

h.)  alkoholické nápoje – liehoviny, destiláty, víno, pivo a oné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 

0,75 objemového percenta alkoholu ( § 1 zákona č. 219/1996 Zb. ) 

 

           Článok 3  

           Používanie pyrotechnických výrobkov  

 

1./ V záujme ochrany a dodržiavania verejného poriadku v súvislosti s používaním 

pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely určuje obec na základe 

príslušného ustanovenia zákona o výbušninách a výbušných predmetoch a munícií: ( § 53 ods. 2 )  

a.) zákaz používania zábavnej pyrotechniky kategórie F2, F3, T1, P2 v čase od 01.januára  od 

03.00 hod do 31. decembra do 18.00 hod. kalendárneho roka 

 

           Článok 4 

       Dodržiavanie nočného kľudu  

 

1./ Nočný kľud v obci Žihárec je stanovený v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. nasledujúceho 

dňa. 

2./ Porušovanie nočného kľudu je priestupkom podľa osobitného zákona  ( zákon č. 372/1990 Zb. ) 

 

            Článok 5  

 Ochrana dodržiavania verejného poriadku v súvislosti s predajom, podávaním  

                                             a používaním alkoholických nápojov  

 

1./ V záujme ochrany dodržiavania verejného poriadku v súvislosti s predajom, podávaním 

a používaním alkoholických nápojov určuje obec na základe príslušných ustanovení zákona 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov celoročný zákaz predaja, používania 

a podávania alkoholických nápojov na autobusových zastávkach, detských ihriskách, 

priestorov cintorínov, materskej školy, chodníkoch a lavičkách v parku. 

2./ Zakazuje :  

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

osobám mladším ako 18 rokov, osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, na verejných 

kultúrnych akciách 

b) predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov od 02.januára – do 31. 

decembra v kalendárnom roku na verejnom priestranstve a verejne prístupných 

miestach na území obce Žihárec 

3./ Zákaz podľa ods. 2 bod b.) neplatí: 

 a.) pri verejných kultúrnych, športových podujatiach na ktorých organizácií sa podieľa   

     aj obec, alebo na ich organizovanie vydala súhlas   

b.) v priestoroch obcou povolených terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských prevádzok  

     poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby 

c.) v odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách 

obecného významu, najmä ak ide o organizované predajné, propagačné alebo spoločenské 

podujatie a je starosta obce oprávnený rozhodnúť o udelení jednorazovej výnimky na základe 

žiadosti podanej organizátorom podujatia. 

 

 

 

 



         Článok 6 

                        Dodržiavanie verejného poriadku na verejných priestranstvách 

 

1./ Na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach sa zakazuje: 

• obťažovať občanov hlukom, prachom. Dymom, zápachom, pevným a tekutým 

odpadom, plynmi, parami, svetlom, tienením nad mieru primeranú pomerom  

• odhadzovať fľaše, plechovky a iné nepotrebné veci a odpadky mimo nádob na to 

určených  

• akokoľvek ohradzovať, znečisťovať, poškodzovať, ničiť verejnú zeleň, odpadové 

nádoby, pamätníky, reklamné a informačné zariadenia, dopravné značenia, zariadenia, 

zariadenia detského ihriska, multifunkčného ihriska 

• parkovaním zamedzovať prejazd vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície, prístup 

k stojiskám odpadovej nádoby a odvoz odpadu, zakazuje sa v zimnom období parkovať 

na miestnej komunikácií a chodníkoch a znemožňovať tak vozidlám zimnej údržby ich 

čistenie 

• zakazuje sa ponechať vozidlo vyradené z evidencie dopravného inšpektorátu, vozidlá 

vyradenej z evidencie alebo vozidlo nefunkčné , čiastočne poškodené stáť viac ako 30 

dní na verejnom priestranstve. V prípade, že držiteľ vozidla takéto vozidlo po uplynutí 

doby neodstráni, zabezpečí jeho odstránenie obec na náklady držiteľa vozidla.  

• zakazuje sa dlhodobé parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách za účelom 

vykonanie opravy a údržby 

• predávať tovar bez povolenia a bez ďalších potrebných povolení 

• skladovať na verejnom priestranstve stavebné materiály, drevo, stavebný odpad, palivo 

bez povolenia obce 

• umiestňovať do ochranného pásma miestnej komunikácie rôzne prekážky napr. kamene, 

železné tyče a pod.  

• skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné a horľavé výbušné a iné 

nebezpečné látky  

• spaľovať smeti, domový odpad alebo iný odpad ( pneumatiky, plastové nádoby a pod. ) 

na zemi alebo v smetných nádobách 

• nechať chovné zvieratá vnikať na susedný pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej 

ročnej dobe odstraňovať konáre z cudzieho pozemku 

• vykonávať nepovolený pouličný predaj a podomový predaj tovarov, naplňujúcu 

podstatu priestupku na úseku podnikania 

• poškodzovať majetok, znečisťovať majetok všetkých  fyzických a právnických osôb 

nachádzajúcich sa na území obce  

 

        Článok 7  

                                             Kontrola dodržiavania nariadenia 

 

1./ Kontrolu nad týmto všeobecne záväzným nariadením vykonávajú:  

• starosta  

• hlavný kontrolór obce  

• poverená zamestnanci obce  

• poslanci obecného zastupiteľstva v rámci svojich právomocí  

 

 

 

 



    Článok 8  

      Sankcie 

 

1./ Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže byť posúdené ako priestupok proti 

verejnému poriadku alebo iný priestupok podľa osobitného predpisu.  

2./ Za porušenie tohto nariadenia môže príslušný orgán uložiť pokutu podľa príslušných 

ustanovení zákona o priestupkoch. 

 

        Článok 9  

          Prechodné ustanovenie 

 

1./ Dodržiavanie verejného poriadku na území obce je zabezpečené s nasledovnými všeobecne 

záväznými nariadeniami:  

• VZN ktorým sa ustanovujú pravidlá na udržovanie čistoty v obce a ochrany verejnej 

zelene v obci Žihárec  

• VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci 

• VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd a zneškodnenie obsahu žúmp 

• VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 

• VZN o chove držaní psov na území obce Žihárec  

 

                Článok 10  

      Záverečné ustanovenie  

 

1./ Obecné zastupiteľstvo v Žihárci sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o verejnom 

poriadku na území obce Žihárec uznieslo dňa ..................................... uznesením obecného 

zastupiteľstva č. ...........................................  

2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tým dňom jeho zverejnenia na 

úradnej tabuli obce a webovom sídle obce.  

 

V Žihárci, dňa ........................................ 

 

 

        Alajos Ba r a n y a y 

              starosta obce 

 

 

 

Zverejnenie VZN: 

1./ Dátum zverejnenia na úradnej tabuli  

     a webovom sídle obce:     09.05.2022 

2./ Dátum zahájenia pripomienkového  

     konania k VZN:      09.05.2022  

3./ Dátum ukončenia pripomienkového  

     konania:        19.05.2022 

4./ Dátum schválenia VZN:     06.06.2022 

5./ Účinnosť VZN:      22.06.2022 


