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Návrh VZN vyvesený dňa 31.05.2022. 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Bobrovníku dňa.... 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa ....... 

Účinnosť nadobúda 15tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Bobrovník. 
 



Obec Bobrovník v súlade s § 4, ods.5, písm. a) časť 5. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z.n.p.“) vydáva pre územie Obce Bobrovník 

Všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) Obce Bobrovník č. 2/2022 o ustanovení 

činností, ktoré sú na území Obce Bobrovník alebo jej časti zakázané alebo obmedzené na určitý 

čas, na ktorom sa v zmysle § 11, ods.4, písm. g) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník. 

 
Čl. 1 

Rozsah platnosti 

 

Toto VZN ustanovuje činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý 

čas alebo na určitom mieste Obce Bobrovník.  

 

 

Čl. 2 

Zákaz vykonávania činností na verejných priestranstvách 

 

1.) Verejným priestranstvom je ulica, park, námestie, trhovisko a iný priestor prístupný 

verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie. 

 

2.) Na verejných priestranstvách je zakázané: 

a) akokoľvek poškodzovať, znehodnocovať a ničiť verejné priestranstvá a zariadenia verejných 

priestranstiev, trvale alebo prechodne meniť ich stav bez súhlasu obce alebo príslušného 

orgánu, 

b) umiestňovať bez povolenia Obce technické zariadenia a pomocné stavebné konštrukcie 

(lešenia, výťahy) pri udržiavacích a stavebných prácach a umiestňovať stavebný a iný materiál, 

robiť skládky dreva,  

c) svojvoľne vylepovať plagáty, nápismi a kresbami znečisťovať verejné priestranstvá, 

zariadenia verejných priestranstiev, steny budov, ploty, brány, sklenené vitríny a pod., 

d) bez povolenia Obce jazdiť alebo parkovať s motorovými vozidlami na miestach, ktoré 

svojou povahou a účelom nie sú na to určené, 

e) parkovať s vozidlami na verejných priestranstvách a na chodníkoch, 

f) zriaďovať úplné alebo čiastočné uzávierky miestnych a účelových komunikácií bez 

povolenia príslušného orgánu štátnej správy alebo Obce, 

g) obmedzovať vlastníkov a užívateľov nehnuteľností zastavením motorového vozidla, ktoré 

bráni alebo obmedzuje vjazd alebo výjazd vlastníkov a užívateľov s motorovým vozidlom na 

ich nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti v ich užívaní, 

h) zriaďovať alebo umiestňovať bez povolenia Obce zariadenia exteriérového sedenia, 

oplotenia alebo iný drobný mobiliár, 

i) požívať omamné a psychotropné látky, 

k) používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku; s výnimkou 

používania zábavnej pyrotechniky dospelými osobami v čase od 16.00 hod. dňa 31.12. po  

02.00 hod dňa 1.1. a na podujatiach, na ktorých konania dala Obec súhlas,  

l) vypúšťať alebo svojou nečinnosťou umožniť pohyb hospodárskych zvierat na verejné 

priestranstvo, 

m) vypúšťať alebo svojou nečinnosťou umožniť pohyb spoločenských zvierat na verejnom 

priestranstve bez dozoru. 

 

3.)Vodiči motorových vozidiel, motocyklov, štvorkoliek a e-bikov sú povinní používať miestne 

komunikácie v Obci s ohľadom na to, že tieto priamo susedia s obývanými nehnuteľnosťami, 



sú bez možnosti vybudovania chodníka pre chodcov či neprehľadné, a v ich blízkosti je zvýšený 

pohyb chodcov, najmä detí a seniorov. Za týmto účelom sú vodiči povinní primerane znížiť 

rýchlosť a prispôsobiť jazdu. Rýchlosť v obci je znížená na 40 km/hod. a v celej obci je 

vyhlásená zóna zákazu státia. 

 

4.) Podmienky správania sa návštevníkov a nájomcov hrobových miest na cintoríne ako 

verejnom priestranstve osobitného druhu sú stanovené v samostatnom všeobecne záväznom 

nariadení obce Bobrovník – Prevádzkový poriadok a ochranné pásmo pohrebiska – cintorína  

v Obci Bobrovník. 

 

5.) Na verejnom priestranstve je možné vykonávať nakladanie alebo vykladanie tovaru, nákladu 

či iného materiálu ( napr. dreva, uhlia, stavebného materiálu...) len na nevyhnutný čas. Musí 

byť pritom zabezpečená bezpečnosť chodcov a premávky motorových vozidiel. Použité verejné 

priestranstvo musí byť používateľom vrátené do pôvodného stavu a zabezpečené jeho očistenie. 

Využívanie verejného priestranstva na dobu dlhšiu než naloženie, vyloženie a odloženie 

nákladu a materiálu podlieha ohlasovacej povinnosti a súhlasu vydaného Obcou Bobrovník, 

s následným vyrubením dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle aktuálne platného 

VZN o miestnych daniach a poplatku za KO. 

 

 

Čl. 3 

Zákaz a obmedzenie niektorých činností vykonávaných majiteľmi nehnuteľností alebo 

návštevníkmi týchto nehnuteľností 

 

 

1.) Majitelia nehnuteľností v obci môžu uskutočňovať chov hospodárskych a spoločenských 

zvierat v intraviláne obce len v takom rozsahu, aby nad mieru primeranú pomerom 

neobťažovali vlastníka alebo užívateľa priamo či nepriamo susediacich nehnuteľností, či iných 

obyvateľov obce, a to najmä pachom, hlukom či pohybom týchto zvierat po pozemkoch 

susedných nehnuteľností a na verejnom priestranstve. 

 

2.) Zakazuje sa vykonávanie takých činností na nehnuteľnostiach, ktoré predstavujú požiarne, 

hygienické alebo iné riziko vzniku akejkoľvek škody pre priamo či nepriamo susediace 

nehnuteľnosti. 

 

3.) Zakazuje sa vykonávanie takých činností na nehnuteľnostiach, ktoré by nad mieru 

primeranú pomerom obťažovali vlastníkov priamo či nepriamo susediacich nehnuteľností, a to 

hlavne hlučné a vulgárne správanie, hlasná reprodukovaná hudba, hlučná prevádzka 

motorových vozidiel; používanie pyrotechniky, výbušnín a zábavnej pyrotechniky, s výnimkou 

zábavnej pyrotechniky v čase od 18.00 hod. dňa 31.12. kalendárneho roku (Silvester) do 02.00 

hod. Nového roku (1.1.). 

 

4.) Vo sviatok (nedeľa, veľkonočné, vianočné a novoročné sviatky), ako aj každý deň v čase 

nočného pokoja od 22.00 hod. do 06.00 hod. sú obyvatelia a návštevníci obce povinní 

dodržiavať nočný kľud a vyvarovať sa činnostiam, ktoré nočný kľud narušujú, najmä: 

a) nevykonávať činnosti spôsobujúce nadmerný hluk, neprimerané zvukové a svetelné efekty,  

b) nevykonávať pracovné činnosti, ktoré spôsobujú nadmerný hluk, svetelné efekty a vibrácie 

(napr. kosenie motorovými kosačkami, vŕtanie, zbíjanie a iné).  

 



5.) Ustanovenia vyššie uvedených odsekov sa nevzťahujú na výkon činností v nevyhnutne 

potrebnom čase, ktoré je nutné vykonať bezodkladne z dôvodu ochrany zdravia, života 

a majetku obyvateľov obce a vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci.  

 

6.) Majitelia nehnuteľností sú zodpovednými osobami aj za konanie osôb zdržujúcich sa trvale 

alebo prechodne na ich nehnuteľnosti a užívajúce dané nehnuteľnosti.  

 

 

Čl. 4 

Zodpovednosť a sankcie 

 

1.) Porušenie ustanovení tohto nariadenia Obce Bobrovník bude posudzované v zmysle zákona 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. ako priestupok proti poriadku v správnom konaní alebo 

ako porušenie VZN v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. – správne 

delikty.  

 

2.) Obec je oprávnená písomne upozorniť majiteľa nehnuteľnosti ako zodpovednú osobu na 

porušenie niektorého z ustanovení nariadenia za účelom zjednania nápravy alebo dodržiavania 

predmetného nariadenia. Po neuposlúchnutí upozornenia bude Obec Bobrovník postupovať 

v zmysle zákonov citovaným v ods. 1. Čl.4. 

 

3.) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 

a) starosta Obce Bobrovník 

b) poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník 

c) zamestnanci Obce Bobrovník poverení starostom.  

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 
1.) Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bobrovníku dňa ........, ktoré sa 

uznieslo na jeho prijatí, pričom bola splnená podmienka na prijatie VZN minimálne 3/5 väčšiny 

prítomných poslancov.  

2.) VZN obce Bobrovník č. 2/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území Obce 

Bobrovník alebo jej časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas nadobúda účinnosť 15. dňom od 

vyvesenia na úradnej tabuli Obce Bobrovník. 

 

V Bobrovníku dňa .........   

   

        Mgr. Jana Bažíková, v.r. 

         Starostka 


