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Obecné zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí dňa ...........  v súlade s ustanovením § 4 ods. 5, § 

6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

schvaľuje 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. 1/2021 

o verejnom poriadku na území obce Dulov 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

1.  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o verejnom poriadku na území obce 

Dulov (ďalej len „VZN“) je určiť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku a vytvoriť podmienky 

pre zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku na území obce Dulov (ďalej aj len „obec“) 

a špecifikovať činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na 

určitom mieste v obci.  

 

2.  V obci je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú čistotu, verejný poriadok, zdravé 

podmienkya zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami občianskeho spolužitia.  

 

Čl. II 

Základné pojmy 

 

1. Verejným poriadkom sa rozumie 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. 

 

2. Verejným priestranstvom jekaždé miesto, ktoré slúži verejnosti, je verejne prístupné a ktoré 

možno obvyklým spôsobom používať. Sú to najmä pozemky vo vlastníctve obce, obecné 

komunikácie, autobusové zastávky, parky, verejné priechody, podjazdy, mosty, detské ihriská, 

verejná zeleň, parkoviská, cintorín, areál školy, predškolského zariadenia, trhovisko, športoviská, 

verejne prístupné pozemky priľahlé k bytovým domom a iným stavbám a ostatné verejne 

prístupné pozemky, pokiaľ sú verejným priestranstvom a pod. 

 

3. Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve 

mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 

komunikácií. 



 

4. Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty – najmä dreviny, byliny a ich spoločenstvá, vyvinuté 

na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým usmerňovaním zo strany 

obce. Verejná zeleň je spravidla majetkom obce, je to plocha zelene, ktorá je verejnosti voľne 

prístupná. 

 

5. Nočným pokojom je časový úsek určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a 

odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých 

susedských vzťahov. 

 

 
Čl. III 

Udržiavanie verejného poriadku 
 

 
1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov, s cieľom zlepšiť vzhľad a 

životné prostredie v obci, sa na verejných priestranstvách zakazuje: 

a. poškodzovať, ničiť verejnú zeleň, vyrubovať stromy a kríky na verejných priestranstvách bez 

písomného povolenia obce, 

b. znečisťovať verejné priestranstvo smetím, papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál a 

nápojov, 

c. znečisťovať verejné priestranstvo odpadkami z domov, bytov, prevádzok a iných objektov, a 

ukladať ich mimo zberných nádob, 

d. svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to vymedzených, 

e. spaľovať smeti, domový odpad alebo iný odpad na zemi alebo v smetných nádobách, 

f. skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné 

látky, 

g. skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad, palivo bez 

povolenia obce, 

h. parkovaním zamedziť prejazdu vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície, vozidiel technických 

služieb za účelom odvozu komunálneho odpadu, vozidiel zimnej údržby,  

i. umiestňovať alebo ponechávať vraky na komunikáciách alebo iných verejných priestranstvách, 

j. konzumovať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov,  

k. robiť výtržnosti, vyvolávať bitky, požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách mimo 

vyhradených priestorov,  v blízkosti školských, športových, kultúrnych zariadením, cintorína 

a pietnych miest,  

l. nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, 

pachom, plynmi, tienením, svetlom, vibráciami, odpadom,  

m. umožniť prenikanie zvierat na verejné priestranstvá, vypúšťať alebo ponechať zvieratá bez 

kontroly a dozoru, vstupovať so zvieratami na detské ihriská,  

n. znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia, ktoré sú na nich umiestnené (stĺpy verejného 

osvetlenia, zastávky, ploty, orientačné, informačné alebo vývesné tabule a pod.) vylepovaním 

plagátov alebo iných propagačných materiálov bez osobitného písomného súhlasu starostu.  

 

 

 



Čl. IV 

Ochrana životného prostredia 

 
1. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva a verejne prístupného miesta, ktoré sú v správe 

alebo vo vlastníctve obce, v rozpore s účelom jeho využitia, a to parkovaním a odstavovaním 

motorových a nemotorových vozidiel na verejnej zeleni a neoprávneným parkovaním na 

chodníkoch, poškodzovaním verejnej zelene, verejnoprospešných objektov a zariadení.  

 

2. Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť ich 

znečistenie, ukladať veci na brehoch vodných tokov na miestach, z ktorých by mohli byť splavené 

do vodných tokov a spôsobiť ich znečistenie. 

 

3. Zakazuje sa do vodných tokov a kanalizácie a do pôdy vypúšťať alebo vylievať obsah žumpy, ako aj 

škodlivé tekutiny schopné ohroziť užívateľov vody a stav fauny a flóry. 

 

Čl. V 

Dodržiavanie nočného pokoja 

 

1. Čas nočného pokoja na území obce je stanovený od 22.00 hod do 6.00 hod nasledujúceho dňa.  

 

2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť nad mieru primeranú pomerom hlasovými, zvukovými a svetelnými 

prejavmi (najmä vykrikovaním, spevom, produkovanou a reprodukovanou hudbou, hlukom 

motorov áut a strojov, výbušninami, zábavnou pyrotechnikou a pod). 

 

3. Tento zákaz sa nevzťahuje na: 

a. organizované podujatia, kultúrne, spoločenské, športové akcie, na konanie ktorej obec vydala 

povolenie na konanie verejného podujatia a dala súhlas s jej priebehom aj po 22.00 hod.,  

b. výročné a slávnostné akcie  uskutočňované obcou, 

c. stavebné alebo iné pracovné činnosti vykonávané na základe povolenia obce, 

d. zimnú údržbu miestnych komunikácií, ich čistenie alebo odstraňovanie havárií, 

e. odstraňovanie následkov živelných pohrôm a havárií,  

f. oslavy konca kalendárneho roka – Silvester, v dobe od 31. decembra od 22.00 hodiny  

do 1. januára do 02.00 hodiny.  

 

Čl. VI 

Používanie zábavnej pyrotechniky 

 

1.  Na území obce je možné používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, nad obmedzenia podľa 

zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:  

a) pri organizovaní spoločenských podujatí súkromnými osobami (svadba, životné jubileum), 

obcou alebo podnikateľskými subjektami na základe predchádzajúceho súhlasu obce,  

 

2. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 sa obmedzuje na čas do 22:00 

hod., okrem použitia pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 v období od 31. decembra 



príslušného kalendárneho roka v čase od 16:00 hod. do 1. januára do 02:00 hod 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o verejnom poriadku na území obce Dulov bolo 

schválené Obecným zastupiteľstvom dňa .........2021, uznesením č. .../2021.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o verejnom poriadku na území obce Dulov  nadobúda 

účinnosť dňa ........... 2021. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom   

poriadku v obci Dulov, ktoré nadobudlo platnosť 27.11.2005 

  

 

 

 

   

          


