
      

Obec Kšinná 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KŠINNÁ 

č. 3/2008 

o ochrane verejného poriadku v obci Kšinná a časti obce Závada pod 

Čiernym vrchom 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o ochrane verejného poriadku v obci 

 

 

Článok  1.  

Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje vzťahy fyzických a právnických osôb 

zamerané na ochranu verejného poriadku a s tým súvisiacu ochranu majetku, životného 

prostredia, zdravia a života ľudí. 

2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia nemôže 

bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných. 

 

 

Článok 2. 

Účastníci právnych vzťahov 

 

1) Účastníkmi právnych vzťahov podľa jednotlivých ustanovení tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sú fyzické a právnické osoby nachádzajúce sa na území obce Kšinná a časť 

obce Závada pod Č.v. 

2) Za Obec Kšinná konajú vo veciach upravených týmto všeobecne záväzným nariadením 

starosta obce, poslanci OZ, kontrolór obce, osoba alebo osoby, ktoré boli obecným 

zastupiteľstvom ustanovené do funkcie dozorcu verejného poriadku. 

3) Za právnickú osobu sú oprávnení a zodpovední vykonávať právne úkony štatutárni 

zástupcovia alebo tí, ktorí môžu konať na základe plnej moci. 

4) Narušovaním verejného poriadku sa rozumie vykonávanie činností uvedených v článku 3 

tohto nariadenia na území verejných priestranstiev obce; verejným priestranstvom obce sa 

rozumejú všetky miesta na území obce, ktoré slúžia verejnému užívaniu, najmä: štátne 

cesty, miestne komunikácie, ulice, námestia, chodníky, priestory a okolia verejných 

budov, verejných zariadení, podnikateľských prevádzok, škôl, školských zariadení, 

zastávok SAD,  vodných tokov a športovísk. 



 

 

 

 

 

 

 

 Článok 3. 

Činnosti narušujúce verejný poriadok 

 

 Za činnosti narušujúce verejný poriadok sa na účely tohto všeobecne záväzného 

nariadenia obce považujú : 

 

1) rušenie nočného kľudu v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod; za rušenie nočného kľudu sa 

považuje najmä pokrikovanie, spievanie, trúbenie klaksónom, hlasná reprodukcia hudby, 

neprimeraná akcelerácia automobilovými motormi a iné činnosti spôsobujúce rušenie 

nočného kľudu ; 

2) vzbudzovanie verejného pohoršenia; 

3) znečisťovanie verejného priestranstva; za znečisťovanie verejného priestranstva sa 

považuje aj znečistenie verejne prístupných objektov, plagátovanie mimo vyhradených 

miest, odhadzovanie odpadkov mimo odpadových nádob, vyvážanie a ukladanie odpadov 

na verejné a iné nepovolené priestranstvá a vypúšťanie odpadových vôd na verejné 

priestranstvá, verejné a súkromné pozemky a do vodných tokov  v rozpore s platným 

VZN obce o nakladaní s odpadom;  

4) poškodzovanie verejného a súkromného majetku; pod touto činnosťou sa rozumie aj 

premiestňovanie a poškodzovanie turistických, informačných a dopravných značiek, 

zastávok SAD, odpadových nádob, poškodzovanie budov, nehnuteľností a zariadení; 

5) neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa a dozorcu verejného poriadku obce pri výkone 

jeho právomoci. 

6) činnosti proti občianskemu spolunažívaniu: 

 a) verejné ublíženie inému na zdraví alebo na cti; 

 b) verejné vyhrážanie sa inému ujmou na zdraví alebo iné hrubé správanie; 

 c) násilné vymáhanie práva od iného, ako aj napomáhanie tomuto násilnému     

     vymáhaniu. 

 

 

 

Článok 4. 

Čistota verejných priestranstiev 

 

1) Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a dočasných stavieb, ktorých priestory hraničia 

s verejným priestranstvom, sú povinní tieto udržiavať v čistote a v zime v stave, ktorý 

neohrozuje bezpečnosť občanov; 

2) Za čistenie miestnych komunikácií v letnom aj zimnom období je zodpovedná obec.  

3) Zakazuje sa jazdiť po verejnej zeleni akýmkoľvek dopravným prostriedkom a parkovať 

dlhodobo na verejnom priestranstve bez povolenia obce. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Článok 5. 

Domy, dvory a záhrady 

 

 Majitelia domov, dvorov a záhrad sú povinní starať sa o ich estetický vzhľad 

a udržiavať ich v poriadku. Zakazuje sa vypúšťanie splaškov do rigolov, potoka, na verejné 

alebo súkromné pozemky, lepiť plagáty na steny domov, ploty , brány a autobusové zastávky. 

 

 

Článok 6. 

Obchody a podnikateľské objekty 

 

 Obchody a podnikateľské objekty musia byť označené tabuľou označujúcou firmu 

a majiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi. Každý obchod a podnikateľ likviduje 

odpad na vlastné náklady a zodpovedá za estetický vzhľad okolia prevádzky. 

 

 

Článok 7.  

Palivá 

 

 Palivo akéhokoľvek druhu zložené na verejnom priestranstve musí byť odpratané  

najneskôr do 24 hodín. Vlastník je povinný priestranstvo očistiť od zvyškov paliva. 

 

 

Článok 8. 

Chov domácich zvierat 

 

 Umiestnenie hospodárskych budov, alebo zariadení na chov domácich zvierat, 

podlieha povoľovaciemu konaniu podľa stavebného zákona a ostatných právnych predpisov 

a nariadení. Pohyb zvierat po verejných priestranstvách bez dozoru a opatrenia je zakázaný. 

Pohyb psov je povolený len v sprievode majiteľa a pes musí mať náhubok a musí byť vedený 

na vodítku. 

 

 

Článok 9. 

Zodpovednosť za škodu 

 

1) Fyzická a právnická osoba musí zvoliť také konanie, aby nebol rušený verejný poriadok, 

nočný kľud, spôsobená ujma na zdraví, živote, majetku, aby nedochádzalo k ohrozovaniu 

ani škode na životnom prostredí. 

2) Za spôsobenú škodu nesie každý zodpovednosť podľa všeobecných ustanovení 

a zodpovednosti za škodu, ako i podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Článok10. 

Úprava vzťahov v oblasti verejného poriadku 

 

1) Fyzická a právnická osoba nachádzajúca sa v obci Kšinná je povinná konať tak, aby 

svojim chovaním pomohla a zabezpečila ochranu verejného poriadku na celom území 

obce. 

2) Každý je povinný dodržiavať nočný kľud, t. j. v dobe od 22,00 hod. do 06,00 hod. nemôže 

hlukom, pachom ani inými negatívnymi vplyvmi rušiť ostatných. Toto obmedzenie platí 

i pre prevádzku  pohostinských   zariadení, hospodársku a akúkoľvek inú prevádzku. 

3) V obci Kšinná platí všeobecný zákaz používania zábavnej pyrotechniky s výnimkou 

31.decembra v dobe od 23,30 hod do 1.januára nasledujúceho roka do 0,30 hod. V prípade 

použitia zábavnej pyrotechniky nesie ten, kto ju použije, zodpovednosť za následky 

prípadne spôsobenú škodu. 

4) Pri používaní zábavnej pyrotechniky sú aj v dobe uvedenej v bode 3. občania povinní 

rešpektovať, že nie je vhodné jej používanie pri objektoch v ktorých sa práve konajú 

spoločenské akcie, bohoslužby a inak nevhodne rušiť súkromie obyvateľov obce ; 

5) Výnimkou z doby použitia zábavnej pyrotechniky môže udeliť výlučne starosta obce na 

základe žiadosti v ojedinelých prípadoch. 

6) Predajcovia a používatelia zábavnej pyrotechniky sú povinní riadiť sa príslušnými 

ustanoveniami vyhlášky SBÚ č. 536/91 a ostatnými všeobecne záväznými platnými 

predpismi o pyrotechnických výrobkoch. 

7) Kultúrne a spoločenské podujatia pre mladistvých sa môžu usporadúvať len v čase do 

22,00 hod.  

8) Kultúrne, pohostinské  a spoločenské zariadenia sa môžu prevádzkovať v dňoch nedeľa  

až štvrtok do 22,00 hod., v dňoch piatok a sobota do 24,00 hod.: 

 

 

 a)  Povolenie na predĺženie záverečnej hodiny vydá obec na základe žiadosti 

prevádzkovateľa kultúrnych a spoločenských zariadení v prípade poriadania kultúrnych 

podujatí bez reprodukovanej hudby ; 

 

 b) Povolenie na predĺženie záverečnej hodiny na základe žiadosti kultúrnych, 

pohostinských a spoločenských zariadení v prípade poriadania diskoték 

s reprodukovanou hudbou vydá obec len prevádzkovateľovi zariadení, ktoré majú 

vytvorené technické podmienky. 

 

9) Vybrané spoločenské a kultúrne podujatia sú podľa tohto všeobecne záväzného 

nariadenia: 

a) podujatia s uzavretým počtom osôb k slávnostným dňom osobného alebo 

spoločenského života, 

b)    podujatia k štátnym sviatkom alebo významným dňom obce Kšinná ; 

Súhlas na predĺženie záverečnej hodiny udeľuje starosta obce na základe žiadosti 

doručenej na OcÚ v lehote najmenej 3 pracovné dni pred konaním podujatia. Súhlas nie je 

potrebný na konanie  slávností a svadieb, pričom oznamovacia povinnosť nie je týmto 

dotknutá. 

10) Povinnosť organizátora podujatia alebo prevádzkovateľa spoločenského kultúrneho 

zariadenia musí byť v priebehu podujatia zabezpečiť usporiadateľskú službu, povinnosťou 



 

 

 

 

ktorej je zabezpečiť poriadok a dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia 

a protipožiarnu službu.  

11) Žiadosť o povolenie vybraného spoločenského a kultúrneho podujatia musí obsahovať 

tieto náležitosti: 

- označenie druhu vybraného spoločenského a kultúrneho podujatia 

- uviesť presné označenie organizátora podujatia s číslom mobilného telefónu na 

zodpovednú osobu za priebeh akcie 

- uviesť zariadenie (prevádzkovateľa) spoločenského a kultúrneho podujatia 

- začiatok a koniec uskutočňovaného vybraného spoločenského a kultúrneho podujatia 

- uviesť spôsob zabezpečenia usporiadateľskej služby 

12) Všetky subjekty sú povinné dodržiavať v svojej činnosti zákon č. 219/1996 Z. z. 

o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami. 

13) Všetky zariadenia sú povinné dodržiavať otváracie hodiny. Záverečná hodina je daná ako 

čas, v ktorom musí byť zabezpečené vyprázdnenie priestorov a zariadenia zákazníkmi 

a nie len uzamknutie zariadenia. 

 

 

Článok 11. 

Úprava vzťahov v oblasti ochrany majetku a životného prostredia 

a sankcie za porušenie VZN 

 

1) Verejné priestranstvá a zariadenia sa môžu užívať len k účelom zodpovedajúcim ich 

povahe a určeniu, poškodzovanie alebo ničenie sa zakazuje. 

2) Platí všeobecný zákaz poškodzovať verejné zariadenia (koše na smeti, zeleň, dopravné 

značky, zastávky autobusovej dopravy, cirkevné a obecné objekty a zariadenia, lavičky, 

zábradlia, verejné osvetlenie  atď. ). 

 

 

 

Článok 12. 

Konanie o priestupkoch 

 

1) Tomu, kto vykoná činnosť, ktorú toto nariadenie zakazuje, môže starosta obce uložiť 

pokutu do výšky 5 000 Sk. 

2) Na konanie o uložení pokuty podľa tohto nariadenia sa primerane použijú ustanovenia 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Týmto nariadením nie sú dotknuté 

ustanovenia § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

3) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva starosta obce, kontrolór obce, dozorca 

verejného poriadku a pracovníci obce. Iné osoby môžu vykonávať kontrolu dodržiavania 

tohto nariadenia na základe písomného poverenia starostu obce. Osoby uvedené v tomto 

odseku môžu pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto nariadenia vykonať objasnenie 

skutkového stavu za účelom zdokumentovania porušenia tohto nariadenia.  

 

 



 

 

 

 

Článok 13 

Účinnosť 

 

1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa  

2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo                         

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 

4) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kšinná č. 3/2008 o ochrane verejného poriadku 

nadobúda účinnosť dňa  

    

 

 

 

 

  

                                                                                                                       Milan Pavle 

                                                                                                                      starosta obce 

                                                                                              

 

                              


