
O B E C  R A D O Ľ A  

 
 
 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2008 

 
o verejnom poriadku a verejnej čistote 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Návrh vyvesený: 09. 05. 2008 

VZN schválené: 23. 05. 2008 

VZN vyvesené:26.05. 2008      VZN účinné od:  

 

 

 

 



______                                                                                                         strana 1 
                                                                                                                                                                                            

 

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

v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Radoľa  toto 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku a verejnej čistote 
 

 
 

P R V Á   Č A S Ť 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Predmet a účel úpravy 

Predmetom a účelom tohto nariadenia je určenie pravidiel pre dodržiavanie verejného poriadku a 

verejnej čistoty a na zabezpečenie riadneho spoločenského spolunažívania a vo verejnom 

záujme. 

 

§ 2 

Rozsah pôsobnosti 

Toto nariadenie je záväzné na území obce Radoľa  (ďalej len „obec“) pre fyzické osoby, ktoré sa 

nachádzajú na území obce, právnické osoby a podnikateľov, ktorí majú v obci sídlo alebo 

podnikajú na území obce. 

 

D R U H Á  Č A S Ť 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 3 

Základné pojmy 

 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a)   verejným poriadkom - súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn tvoria 

pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú právne 

vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia nevyhnutnou 

podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme, 

b) verejným priestranstvom - každé miesto verejne prístupné, ktoré možno obvyklým 

spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzilo. Sú to najmä pozemky vo 

vlastníctve obce, miestne komunikácie, verejné priechody, mosty, cintoríny a iné, 

c) verejne prístupným miestom - každé miesto, slúžiace trvale alebo prechodne verejnosti, je 

pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za úplatu. Sú to najmä parky, prístrešky 

zastávok verejnej hromadnej dopravy, obchody, pošta, pohostinné zariadenia, prevádzky 

poskytujúce služby, športoviská,  budova obecného úradu, areál základnej školy a materskej 

školy, múzeá (kaštieľ) a iné, 
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d) verejnoprospešným zariadením - každé zariadenie a jeho funkčné časti, slúžiace prechodne 

alebo trvale verejnosti. Sú to najmä prvky  architektúry, lavičky a sedačky slúžiace na 

oddych, stojany na bicykle, zábradlia, verejné osvetlenie, verejné telekomunikačné 

zariadenia, dopravné značky, turistické a iné orientačné označenia, reklamné tabule, 

kanálové skruže, poklopy a vpuste dažďovej vody, bleskozvody, koše na odpadky, nádoby na 

smeti, zábrany stavebných jám, stavebné lešenia a oplotenia, pokiaľ sú umiestnené na 

verejnom priestranstve, silové energetické, telekomunikačné a zabezpečovacie káble, 

svetelné signalizačné zariadenia, zvodidlá, a iné, 

e) nočným pokojom - čas od 22:00 hodiny do 06:00 hodiny, 

f) pyrotechnickými predmetmi na zábavné a oslavné účely sú pyrotechnické predmety triedy 

I pyrotechnické hračky spravidla určené pre deti najmä prskavky, pištoľové kapsle, traskavé 

bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády, blikavky, malé ohnivé kolesá a 

fontánky, lietajúce motýle, búchacie guľôčky, vystreľovacie konfety, triedy II výrobky 

zábavnej pyrotechniky určené pre dospelé osoby najmä rímske sviece, fontány, gejzíry, malé 

výbušky, vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdacej zlože 

alebo výbušnej zlože, farebné dymy, bengálske ohne, kompaktné celky malých 

vystreľovacích puzdier, triedy III. výrobky určené pre odpaľovačov ohňostrojov najmä malé 

talianske bomby, delové výstrely, ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky vystreľovacích 

puzdier, veľké japonské slnká, 
1)

 

g) ohňostrojom súčasné alebo v krátkom časovom slede nasledujúce odpaľovanie 

pyrotechnických predmetov triedy I až III., 
2)

 

h) verejnou zeleňou dreviny, byliny a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche prirodzeným 

vývojom alebo zámerným, cieľavedomým usmerňovaním zo strany obce.  

 

T R E T I A   Č A S Ť 

ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU 

§ 4 

Zákaz vstupu a voľného pohybu psa 

1. Zakazuje sa vstup so psom, okrem vodiaceho psa a služobného psa na: 

a) detské  ihriská a pieskoviská, 

b) školy a školské zariadenia, 

c) do budovy obecného úradu, materskej školy a základnej školy,  

d) cintoríny, 

e) plochy obecnej zelene, 

f) a na iné miesta označené príslušným zákazom. 

2. Zakazuje sa voľný pohyb psa (bez majiteľa, vôdzky a košíka), okrem vodiaceho psa a 

služobného psa na  verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. 

3.  Ďalšie podrobnosti určuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o niektorých podmienkach 

držania psov na území obce.  
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§ 5 

Zákaz používania pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely 

1. Zakazuje sa používanie pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely triedy I až 

III s výnimkou 31. decembra od 18:00 hodiny do 1. januára do 03:00 hodiny. 

2. Zákaz sa nevzťahuje na ohňostroje, ktoré možno uskutočniť po oznámení obci v súlade 

s osobitným prepisom. 
3)

 

 

§ 6 

Zákaz požívania alkoholických nápojov 

1. Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách sa zakazuje. 

2. Zákaz sa nevzťahuje na dobu uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kultúrnych, športových, 

hudobných a pod.) organizovaných obcou alebo s vopred udeleným súhlasom obce. 

 

 

§ 7 

Zákaz rušenia nočného pokoja 

1. Nočný pokoj je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú 

pomerom, najmä: 

a) spevom, 

b) hlasitým rozprávaním a hlučným chovaním, 

c) úmyselným búchaním po verejnoprospešných zariadeniach,  

d) hlasitým reprodukovaním hudby v motorových vozidlách, v domoch, bytoch 

a pohostinných zariadeniach. 

2. Zákaz rušenia nočného pokoja sa netýka: 

a) vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré nemožno 

vykonať v inom čase - zimná údržba komunikácií a odstraňovanie havárií inžinierskych 

sietí,  

b) uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kultúrnych, športových, hudobných a pod.) 

organizovaných obcou alebo s vopred udeleným súhlasom obce. 

 

§ 8 

Vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách 

1. Zakazuje sa vylepovať plagáty, komerčné a reklamné oznamy na verejne prístupných 

miestach a na verejnoprospešných zariadeniach. 

2. Vylepovanie plagátov, komerčných a reklamných oznamov na verejných priestranstvách je  

možné len na miestach k tomu účelu vyhradených, a to prostredníctvom obce alebo 

prostredníctvom osôb, ktoré majú vo vlastníctve alebo v správe plochy na vylepovanie 

plagátov. Svojvoľné vylepovanie plagátov na tieto plochy je zakázané.  

3. V čase predvolebnej kampane, môžu politické strany, hnutia a nezávislí kandidáti vylepovať 

plagáty na plochách na vylepovanie plagátov so súhlasom vlastníka alebo správcu objektu. 
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Plagáty z predvolebnej kampane sú povinné politické strany a hnutia odstrániť najneskôr do 

tridsiatich dní po ukončení volieb. 

 

§ 9 

Iné zákazy 

 

Na území obce je zakázané: 

 a)  všeobecné ohrozovanie životného prostredia 

b)  poškodzovať, znečisťovať alebo inak ohrozovať verejné priestranstvá,  

c) poškodzovať, znečisťovať a premiestňovať verejnoprospešné zariadenia, 

d) používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru alebo na iný účel ako je určené, bez 

predchádzajúceho povolenia obce, 

e) znečisťovať korytá vodných tokov,  

f) poškodzovať a odcudzovať verejnú zeleň, stromy, kríky a kvetinové záhony, 

g) vypaľovať suchú trávu, 

h) obťažovať užívateľov verejných priestranstiev hlukom, prachom, popolčekom, dymom, 

plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,  

i) rušiť pokojný stav, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce 

spôsobom, kedy by nad mieru primeranú pomerom došlo k obťažovaniu iného alebo 

k ohrozeniu výkonu práv iného,  

j) neoprávnene vyberať odpad z nádob určených na jeho likvidáciu,  

k) nechať chované a držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá bez dozoru a kontroly 

a na cudzie pozemky bez súhlasu dotknutej osoby, ako aj  nechať nečistotu po zvierati na 

verejnom priestranstve, 

l) parkovať nepretržite osobné a nákladné automobily a autobusy na verejných 

priestranstvách, 

m) skladať, rozoberať, opravovať alebo umývať na verejných priestranstvách motorové 

vozidlá, stroje, mechanizmy alebo ich časti. 

 

Š T V R T Á  Č A S Ť 

ZABEZPEČENIE VEREJNEJ ČISTOTY 

 

§10 

      1. Obec zabezpečuje najmä: 

a) čistenie verejného priestranstva 

b) zimnú údržbu a zjazdnosť miestnych komunikácií 

c) osvetlenie verejných priestranstiev. 
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§11 

OSOBITNÉ POVINNOSTI VLASTNÍKOV 

1. Fyzické a právnické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní objekty 

obchodov, pre alebo iných prevádzok sú povinní zabezpečiť, aby miesta verejnosti prístupné 

boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené a to aj mimo času ich 

prevádzky. 

 

2. Vlastníci (správcovia, užívatelia) nehnuteľností sú ďalej povinní: 

a)  trvalo primerane udržiavať a upratovať priľahlé dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré 

hraničia s verejným priestranstvom, najmä zabrániť, aby sa nečistoty nedostávali na 

verejné priestranstvo 

b)  upraviť konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich  na miestnu komunikáciu 

do výšky 4,0 m  a konáre prerastajúce  cez ploty (prípadne živé ploty) upraviť na hranicu 

vlastného pozemku tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky 

c) opatriť všetky budovy na čelnej strane zo strany miestnej komunikácie funkčným 

odkvapovým žľabom a odkvapovými rúrami, aby dažďová voda nestekala zo striech  

priamo na miestne komunikácie 

d)  dodržiavať verejný poriadok, správať sa a konať tak, aby svojou činnosťou nespôsobovali 

zvýšený hluk v dobe nočného pokoja a nepríjemný zápach, ktorými by narušovali 

občianske spolunažívanie. 

 

P I A TA  Č A S Ť 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 12 

Kontrolná činnosť 

Kontrolu na dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva: 

a) polícia  

b) starosta 

c) poslanci obecného zastupiteľstva na základe poverenia starostu obce 

d) hlavný kontrolór obce. 

 

§ 13  

Sankcie 

1. Sankcie za nedodržanie povinností, zákazov a obmedzení upravených v tomto všeobecne 

záväznom nariadení upravujú osobitné predpisy. 
4)
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2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie 

môže starosta obce  v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 200.000,-Sk.  

 

Š  I  E  S  T  A    Č  A  S  Ť  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 14 

Zrušovacie ustanovenia 

Zrušuje sa: 

a) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radoľa č. 3/1994 o udržiavaní všeobecnej čistoty 

a o ochrane zelene účinné  od   01.03.1994. 

b) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1998 o vylepovaní volebných plagátov na verejných 

priestranstvách Obce Radoľa  účinné od 24. 08. 1998 

c) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radoľa č. 4/2001 o predaji a manipulácii 

s raketovými svetlicami a petardami schválené  dňa 16. 11. 2001. 

 

§ 15 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva  v Radoli 

č.10, bod B 82  dňa  23. 05. 2008 a nadobúda účinnosť 15. 06. 2008.  

 

 

         Božena  P e ť k o v á  

               starostka obce 

 

 

 

Odkazy k textu: 

1) § 1 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády č. 398/1999 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v znení neskorších predpisov, 

2) § 1 ods. 5 vyhlášky č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších predpisov 

3) § 10 vyhlášky č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších predpisov,  

4) napr.: zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov, zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, zákon         

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 


