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OBEC SULÍN 

 

Su-........./2022-OBU                                    

                                                                       

 

 

                                                     

                                                                    N Á V R H 

     Obec Sulín  na základe § 6 ods. 1, § 4 ods. 5 písm. n) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a  toto  

 

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 

č. 4/2022  
 

  

o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané 

alebo obmedzené 
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

  

   Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa rozumie: 

  

1.  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s platnými právnymi predpismi a s cieľom 

zabezpečenia verejného poriadku stanoviť činnosti, ktorých vykonávanie obec na svojom území 

zakazuje alebo obmedzuje.  

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické osoby a právnické osoby 

nachádzajúce sa na území obce.  

 

 

  

Článok 2 

Zákaz výkonu určitých činností na území obce 

  

1. Na území obce Sulín sa zakazuje konzumácia alkoholických nápojov na týchto verejne prístupných 

miestach:  

 

- cintoríny 

- autobusové zastávky 

- verejné priestranstvo pred obecným úradom 

 

 

 

Článok 3 

Zákaz znečisťovania verejného priestranstva 

 

1. Na verejnom priestranstve je zakázané najmä: 

 

 a) odhadzovať mimo odpadových nádob čokoľvek: papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, 

cestovné lístky, ohorky cigariet, popola a iné nepotrebné veci, odpadky,  

 

b) znečisťovať verejné priestranstvá čímkoľvek, napr. pľuvaním, žuvačkami, fekáliami, splaškovými 

vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami, inými kvapalinami a iným podobným spôsobom,  

 

c) vylievať na verejné priestranstvo vodu, ktorou sa umývajú okná alebo podlahy, 

 

d) umývať, čistiť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou nutného očistenia 

skiel, reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek vozidiel, výmeny kolesa a 

odstránenia drobnej funkčnej závady ako výmena sviečky, žiarovky a pod., 

 

e) poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné a pamiatkové objekty, zariadenia, 

lavice,  nádoby na odpad,   

 

f) vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad na verejných 

priestranstvách, 
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 g) skladovať odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, pri kontajneroch, na miestnych 

komunikáciách bez povolenia vydaného obcou,  

 

j) umiestňovať reklamy, plagáty, oznámenia na iných miestach, ako je povolené obcou  

k) vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k nadmernému obťažovaniu obyvateľov pachmi, prachom, 

dymom, hlukom a vibráciami, 

 

l) vylievať alebo vypúšťať látky škodiace vodám do pôdy, potoka alebo vodnej plochy, 

 n) vypúšťať odpadové vody do vodného toku bez povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej 

vodnej správy, 

 

 o) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a 

ktoré sami alebo svojím nákladom znečisťujú vozovky, 

 

 p) prepravovať náklad, ktoré nie je dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním alebo 

odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachom.  

 

 

Článok 4 

Obmedzenia výkonu určitých činností na území obce 

 

1. V súlade s § 127 občianskeho zákonníka, vlastník veci a nehnuteľnosti sa musí na území obce Sulín 

zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval 

výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo 

úpravami stavby na ňom  bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo 

pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, 

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

nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe 

odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.  

 

2.  Vlastník veci a nehnuteľnosti musí na území obce vysádzať okrasné kríky, ihličnany, ovocné stromy 

a kríky na svojich pozemkoch tak, aby netienili, nepoškodzovali oplotenia susedov, susedných 

pozemkov, nespôsobovali znehodnocovanie susedných stavieb ( vlhnutím, praskaním múrov a pod.).  

Presahujúce konáre a korene odstraňovať tak, aby nezasahovali do susedných pozemkov.  

 

3. Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere 

vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba 

a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na 

stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť, tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.  

 

4. Vlastníci súkromných pozemkov, trávnatých plôch v intraviláne obce sú povinní minimálne 1x v roku 

tieto pozemky kosiť. Pokuta za nedodržanie tohto príkazu je až do výšky 33.- €., ktorú môže uložiť 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný úrad.   

 

6. Stromy, ktoré sú v blízkosti elektrického vedenia, rozhlasu a telekomunikačného vedenia je nutné 

prerezať konáre minimálne vo vzdialenosti 2 m od vedenia.  

 

7. V prípadoch, ktoré nie sú obsahom tohto VZN sa bude postupovať podľa platnej legislatívy stavebný 

zákon, občiansky zákonník, veterinárny zákon a pod.  
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                                                                 Článok 5 

                                                                Priestupky 

 
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na konanie 

o priestupku sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Pri  prvom  zistení  priestupku fyzickou osobou uloží starosta obce pokutu fyzickej  osobe  vo výške  

16.- €. Pri opakovanom zistení uloží pokutu až do výšky 166.- €.  

 

2. Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len zákon o odpadoch“) a VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Sulín sa zakazuje odpad zneškodniť alebo zhodnotiť 

inak, ako v súlade s týmto zákonom  a VZN.  

 

3.   Priestupky voči tomuto zákonu prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu do výšky 1.500.- € 

a za porušenie VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33.- €. Obec môže uložiť 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky  6.638.- €, ak poruší 

povinnosti vyplývajúce z toho  VZN. 

 

 

 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

  

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Sulín bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sulíne 

dňa ......................... 

  

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej  tabuli 

obce, t. j. ........................    

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 

od .................................. do ............................. 

  

 

 

 

 

  

                                             Anna Hiľáková 

                                                                                                              starostka obce 


