
 

   

Všeobecne záväzné nariadenie  Číslo:   24 /2018 

Obec  SLOPNÁ Výtlačok č. : 1  

      Obec Slopná (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 odst. 3 písm. m), § 4 písm. a) 

odst. 5 bod.4) a  § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie   (ďalej tiež ako „VZN“)    

s c h v a ľ u j e,  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č.  24/2018 

                                 o verejnom poriadku na území obce SLOPNÁ 

   

 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) zverejnené na 

pripomienkovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov:  

Vyvesený  „Návrh“ na úradnej tabuli obce dňa:  1.10.2018 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  

 

1.10.2018 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:  

  

                       1.10.2018 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:  

  

25.10.2018 

Pripomienky zasielať:  

- písomne na adresu:  Obec SLOPNÁ 

- Obecný úrad č. 159  01821 Dolný Lieskov  

- elektronicky na adresu: obec@slopna.sk  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                 neboli doručené  

Schválené všeobecne záväzné nariadenie:  

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa:  

  

26.10.2018 

Vyhlásené zverejnením na web stránke obce a  na úradnej tabuli 

obce dňa:  

  

5.11.2018 

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

  

Po 15. tich dňoch po zverejnení 

  

               

  Ing. Štefan HRENÁK  

    starosta obce  Slopná 

 



Všeobecne záväzné nariadenie obce  S L O P N Á  

č. 24/2018  

o verejnom poriadku na území obce 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Článok I.  

Základné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce S L O P N Á  vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovenia § 6  a § 11 odst. 4 písm.  písm. g) a v spojení s § 4 ods. 3 písm. n) zákona  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  sa uznieslo na tomto: 

všeobecne záväznom nariadení Obce Slopná o verejnom poriadku (ďalej len „VZN“). 

2. Účelom a predmetom tohto VZN je vymedzenie práv a povinnosti fyzických osôb 

a právnických osôb a stanovenie pravidiel pre dodržanie čistoty a verejného poriadku na 

území Obce Slopná (ďalej len „obec“) a tiež zabezpečovanie riadneho spoločenského 

spolunažívania, ochrany života, zdravia a majetku na území obce, ako aj vytvoriť 

podmienky a pravidlá pre ich udržanie. 

3. Na území obce je každý povinný zdržať sa činnosti, ktoré narúšajú verejnú čistotu, 

verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými 

pravidlami občianskeho spolužitia.  

4. Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické 

osoby, podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, pre vlastníkov, všetky osoby 

zdržujúce sa na území obce, ktoré spravujú, vlastnia alebo užívajú alebo môžu užívať 

verejné priestranstvá a zariadenia verejného priestranstva na území obce. 

 

Článok  II. 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Verejným poriadkom sa rozumie súhrn spoločenských 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, vytvárania zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce 

obyvateľov obce a sú  vo verejnom záujme. 

2. Verejným priestranstvom je každé miesto, ktoré slúži verejnosti na verejné  účely, je 

verejne prístupné a možno ho obvyklým spôsobom používať. Sú to najmä pozemky a 

stavby vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve štátu, cesty a výhybky na nich, mosty 

(v obci nie sú evidované žiadne súkromné mosty), miestne komunikácie,  cintoríny, 

autobusové zastávky,  ďalej 

* nehnuteľnosti sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom vo 

vlastníctve  obce alebo štátu,   

* zariadenia verejného priestranstva sú inventár a  predmety, ktoré sú trvalo alebo 

dočasne umiestnené na verejnom priestranstve, lavičky, odpadové nádoby, kvetináče, 
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kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach 

verejnej dopravy, cestovné poriadky, dopravné značky, orientačné a informačné 

tabule, reklamné betónové stĺpy  a pod., 

3. Verejne prístupným miestnom, okrem verejného priestranstva, je každé miesto, 

slúžiace trvale alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je prístupné 

voľne alebo za úplatu. Sú to prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, vozidlá 

verejnej dopravy, predajne potravín a iné predajne,  prevádzky poskytujúce služby, 

parkoviská motorových vozidiel, športoviská, ihriská, budovy úradov samosprávy 

a štátnej správy, kostol, cintorín a pietne miesta, areály školy, školských zariadení, 

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

prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom.  

4. Miestnou komunikáciou - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo 

vlastníctve obce, odstavné plochy, cestné výhybky, autobusové zastávky a ich 

bezprostredné okolie,mosty a lávky, ktoré sú verejne dostupné z miestnej komunikácie 

a slúžia na prechod cez miestny potok alebo rieku (v obci sa nenachádzajú mosty vo 

vlastníctve fyzických alebo právnických osôb) a ostatné verejné priestranstvá, ktoré 

spájajú komunikácie alebo slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 

komunikácii.  

5. Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty,  plochy zelene, dreviny, byliny a ich 

spoločenstvá, vyvinutým na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným, 

cieľavedomým usmerňovaním zo strany obce, alebo občanov. Verejná zeleň je 

spravidla majetkom obce, je to plocha zelene, ktorá je verejnosti voľne prístupná ( na 

autobusovej zastávke, miestnom cintoríne, priestoroch pred obecným úradom, 

miestnym kostolom, teda miestach kde tvorí prírodnú časť životného prostredia obce).  

6. 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, v čase od 22.00 hod. večer,  do 6.00 

hod. ráno. 

7. Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti 

a je za priestupok označené v zákone č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch!), alebo v inom zákone, ak 

nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo 

o trestný čin.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU 

Článok III.  

Udržiavanie verejného poriadku   

a čistoty na verejných priestranstvách 

 

1) Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom, zodpovedajúcim ich 

charakteru a účelu, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa 

musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť obmedzeniu užívania verejného 

priestranstva,  k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadení 

verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia (pôdy, vodných tokov, 

podzemných vôd, ovzdušia a pod.) alebo obmedzeniu využívania verejného priestranstva 

iným osobám. 
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2) Verejné priestranstvo je možné používať aj iným spôsobom, a to ako „zvláštne užívanie 4/ 

alebo osobitné užívanie 5/, avšak len na základe rozhodnutia alebo povolenia obce o čo je 

povinná požiadať každá fyzická alebo právnická osoba písomne vedenie obce Slopná. 

 

3) V záujme ochrany života, zdravia, a majetku a bezpečnosti občanov, s cieľom zlepšiť 

vzhľad a životné prostredie v obci, na verejných priestranstvách sa zakazuje najmä:  

            a/ poškodzovať, ničiť verejnú zeleň, trhať a ničiť kvety, vyrubovať stromy a kríky na    

               verejných priestranstvách bez písomného povolenia obce,  

b/ znečisťovať verejné priestranstvo drobným odpadom, smetím, papiermi, ohorkami 

z cigariet, zvyškami jedál a nápojov, exkrementami domácich zvierat /pes, hydina a 

iné.../ 

c/ zákaz umiestňovať akékoľvek plagáty, letáky, oznamy, prospekty a podobne mimo 

miest nato určených a tak  poškodzovať verejné priestranstvá, steny budov a ostatných 

objektov, verejnoprospešné zariadenia a ostatné zariadenia verejného priestranstva 

(napr. autobusové zastávky, dopravné zariadenia a pod.) maľovaním, striekaním 

(sprejovaním), lepením oznamov - textov a obrazcov,  

d/ znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z domov, bytov, prevádzok a iných 

objektov a ukladať ich mimo zberných nádob, svojvoľne tvoriť divoké skládky 

odpadu, povinnosťou  každého je rešpektovať vymedzené skládky odpadu,  

e/ zákaz spaľovať komunálny odpad a zneškodňovať spaľovaním biologicky 

rozložiteľný odpad, zakladať ohne, spaľovať domový odpad alebo iných odpad na  

verejných priestranstvách alebo v smetných nádobách,  

f/  zákaz skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad, 

drevo, bez povolenia obce (so súhlasom obce je možné iba na prechodne krátky čas 

potrebný na prekládku do vlastného dvora – platí sa miestna daň za užívanie 

verejného priestranstva podľa počtu dní) , taktiež sa zakazuje skladovať ľahko 

zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky, 

g/ parkovať na verejných priestranstvách (cestách, mostoch, krajníc miestnych 

komunikácii, cestných výhybiek, obecných pozemkoch a ostat.) motorové vozidlá, 

nakoľko tieto môžu tvoriť prekážku  a obmedzenie prejazdu hasičov, záchrannej 

zdravotnej služby, polície alebo obmedziť údržbu miestnej komunikácie,   

h/ trvalo alebo občasne a prechodne parkovať na vyhradených parkoviskách motorové 

vozidlá (parkovisko pred  obecným úradom, základnej školy, pred kostolom...) 

z dôvodu, že tieto sú určené na jednorazové parkovanie motorových vozidiel výhradne 

len pri návšteve úradov, školy, zariadení a  inštitúcii,  

            i/ znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením,          

            resp. státím vozidla pred stanovišťom zberných nádob a na prístupovej komunikácií k  

            stanovišťu, 

            j/ čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, alebo inak znečisťovať  

             priestranstvo odpadovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami, a to ani na  

             verejných priestranstvách, ani v blízkosti potokov a rieky,  

            k/ vypúšťať, resp. vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové vody, fekálie,   

             chemikálie, oleje, pohonné látky a inak znečistené tekutiny, 

            l/ ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo  premiest-  

             ňovať zariadenia verejného priestranstva, napr. dopravné, turistické značky alebo iné  
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             orientačné a informačné zariadenia, 

            m/ skladovať akýchkoľvek materiál, nepotrebné predmety, kovový šrot na verejných           

            priestranstvách, pri kontajneroch a na verejnej zeleni, okrem dní organizovaného  

            zberu komunálneho odpadu, 

            n/ vykonávať akúkoľvek činnosť, smerujúcu k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu  

              verejného priestranstva, alebo zariadenia verejného priestranstva. 

 

4) Vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ nehnuteľnosti (ďalej užívateľ nehnuteľnosti) 

hraničiacej s verejným priestranstvom sa za účelom dodržiavania čistoty a verejného 

poriadku: 

a) stará o svoj pozemok takým spôsobom, najmä však kosením, aby zabránil šíreniu     

    inváznych druhov rastlín, burín a dodržiava ostatné povinnosti pri údržbe zelene tak, aby   

    nenarúšal vzhľad a životné prostredie obce, 

b) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich, pochádzajúce neznečisťovali a  

    nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho využívaní, neohrozovali   

    bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad a životné prostredie obce, 

c) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu, resp.   

    iných nežiaducich živočíchov a v prípade potreby vykonáva jej deratizáciu (dezinsekciu,   

   dezinfekciu a pod.), 

d) zo striech odstraňuje nahromadený sneh, príp. cencúle, aby nedochádzalo k ohrozovaniu   

    života a zdravia osôb, 

e) vetvy a konáre stromov, kríkov a rastlín, presahujúcich cez ploty upravuje tak, aby   

   neprekážali chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej premávke a   

  vykonávaniu údržby miestnych komunikácií. 

5) V záujme dobrých medziľudských vzťahov sa  zakazuje: 

a) obťažovať občanov fyzickými útokmi, nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom  

     priestranstve a miestach verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie, 

b) predávať tovar bez povolenia obecného úradu a predávať tovar mimo priestranstiev na  

    to určených bez povolenia obce,  

c) akýkoľvek slovný alebo grafický prejav na verejnom priestranstve alebo na zariadeniach 

verejného priestranstva, ktorým by boli porušené zásady rovnakého zaobchádzania 

spočívajúce v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, 

rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, 

sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického 

alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného 

postavenia. 

Článok IV. 

Dodržiavanie nočného pokoja 

 

1) Čas nového pokoja je čas od 22.00 hod do 6.00 hod. ráno  nasledujúceho dňa. Spôsob 

ochrany nočného pokoja je určený v § 47 odst. 1 písm. b/ zákona o priestupkoch.  

2) Nočný pokoj sa zakazuje rušiť nad mieru primeranú pomerom hlasovými, zvukovými 

a svetelnými prejavmi, t.j. obťažujúcim, nežiaducim alebo neprimeraným hlasným zvukom 

technických zariadení alebo hlasovým zvukom osôb nad mieru primeranú pomerom v danom  
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čase a mieste obvyklú hlukovými prejavmi nad mieru (napr. hlasitým spevom, produkciou 

hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, hlučným prejavom a pod.).  

2) Tento zákaz sa nevzťahuje na : 

a) organizované podujatia, ktoré boli  povolené obcou a občania sú s nimi vopred oboznámení  

b) výročné a slávnostné akcie uskutočňované obcou,  kultúrne, spoločenské a športové  

    podujatia  usporiadané pre širokú verejnosť, za podmienok zabezpečenia verejného 

    poriadku zo strany obce a organizátorov, 

c) v prípadoch iných naliehavých činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase, a to najmä  

    v prípade  živelných katastrof, následkov živelných pohrôm, nepredvídaných  okolností 

    ako  odstraňovania havárií  inžinierskych sietí a pod. 

d) zimnú údržbu miestnych komunikácii, ich čistenie alebo odstraňovanie  havárii,  

e)  na vianočné sviatky a oslavy konca kalendárneho roka – Silvester, v dobe  od  31.12. od   

    22.00 hod do 24.00  hod.  a 1.januára od 00.00 hod do 03.00 hod.  

 

Článok V.  

Ochrana životného prostredia   

 

1)  Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva a verejne prístupného miesta, ktoré sú 

v správe alebo vo vlastníctve obce, a to v rozpore s účelom jeho využitia ako 

parkovaním a odstavovaním motorových a nemotorových vozidiel na verejnej zeleni, 

neoprávneným parkovaním pred verejnými budovami (obecný úrad, škola, kostol...), 

neoprávneným parkovaním vozidiel na krajniciach ciest a komunikácii, poškodzovaním 

verejnej zelene, verejnoprospešných objektov a zariadení.  

2) Povinnosťou každého vlastníka neobrábaných pozemkov je predchádzať výskytu 

a šíreniu burín a preto sa prikazuje sa každému vlastníkovi pôdy minimálne 2x ročne 

pokosiť neobrábané pozemky a tak zabrániť šíreniu  burín na susedné pozemky v obci.  

3) Prikazuje sa udržiavať čistotu vody a vodných tokov, zakazuje sa vhadzovať do korýt 

vodných tokov akékoľvek predmety, každý aj biologicky rozložiteľný odpad a 

znečisťovať vodné toky chemikáliami, olejmi a nebezpečnými odpadmi, vypúšťania 

odpadových vôd (žumpy) do miestneho potoka, ukladať veci na brehoch vodných tokov 

na miestach, z ktorých by mohli byť splavené do vodných tokov a spôsobiť jeho 

znečistenie.  

4) Zakazuje sa do vodných tokov a kanalizačných vpustov  ako aj do pôdy vypúšťať, alebo 

vylievať obsah žumpy, ako aj škodlivé tekutiny schopné ohroziť užívateľov vody, 

prípadne stav fauny a flóry.  

 

Článok VI. 

Povinnosti užívateľov verejných priestranstiev 

 

1)  Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestran-  

stva,(miestnych komunikácii, parkovísk, zelených plôch...), je povinný ho na vlastné  

náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu ihneď a bez zbytočného odkladania.   

2) Ak dôjde k obmedzeniu a nadmernému užívaniu verejných priestranstiev jednotlivcom,  

tento je povinný a bezodkladne obmedzenie užívania verejných priestranstiev zastaviť a bez 

prieťahov odstrániť všetky prekážky, ktoré spôsobili dočasné obmedzenie užívania verejných 

priestranstiev verejnosti a to bezodkladne a  na vlastné náklady a vlastnou iniciatívou.  
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3) Užívatelia verejných priestranstiev sú povinní odstraňovať znečistenie verejných  

priestranstiev priebežne a to najmä zametaním, odstraňovaním nečistôt, buriny, náletov,  

odpadkov a pod. Zakazuje sa zhŕňať zmetené nečistoty na miestnu  komunikáciu, verejnú   

zeleň, do potoka, do kanalizačných vpustí alebo tieto ponechať zhrnuté na krajnici miestnej  

komunikácie, prípadne  ich spaľovať. 

4) Všetky osoby  sú povinné v zimnom období čistiť vstupy k bránam rodinných domov  

od snehu a poľadovice. Sneh sa musí odstraňovať aj z okrajov  miestnej komunikácii. V   

prípade vytvorenia poľadovice, vstupy k domom posýpať inertným materiálom (piesok,  

drva). Sneh a ľad treba odstrániť tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez komunikáciu,  

kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení, alebo plochy na  

manipuláciu s materiálom alebo tovarom.  

5) Čistenie a údržbu priestranstiev  bezprostredne pred prevádzkami zabezpečuje vlastník  

prevádzky, obchodnej jednotky. Užívateľ nehnuteľnosti je povinný vykonať čistenie okolia  

domu tak, aby chodci a obyvatelia boli čo najmenej obťažovaní.  

6) Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape nehnuteľnosti cencúle, užívateľ tejto   

nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozovali 

život alebo zdravie obyvateľov. 

7) V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba  

uposlúchnuť výzvu vedenia obce s určením povinností a  podmienok pre likvidáciu kalamity. 

 

 

Článok VII.   

Obmedzenia v užívaní  miestnych komunikácii 

 

1) Každý, kto znečistí miestnu komunikáciu, je povinný znečistenie odstrániť  rýchle 

a bezodkladne a tak komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.  

2) Za účelom kvalitného užívania  miestnych komunikácii sa:  

z a k a z u j e : 

a. znemožňovať odvoz odpadu zaparkovaním motorového vozidla v bezprostrednej 

blízkosti kontajnerových stanovíšť a tak obmedzovať jeho napĺňanie, prípadne 

vyprázdňovanie,  

b. parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na 

trávnatých plochách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve obce,  

c. jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni  

d. vykonávať údržbu, opravu alebo umývanie motorových vozidiel na verejných 

priestranstvách, alebo na verejne prístupných miestach, ktoré sú v správe alebo 

vlastníctve obce, prípadne štátnej správy a vo vodných tokoch a na ich brehoch.  

3) Zakazuje sa parkovanie všetkých druhov motorových vozidiel, prívesov, návesov, 

pojazdných mechanizmov, traktorov a autobusov  na verejných priestranstvách, na 

verejne prístupných miestach, mostoch, cestách a miestnych komunikáciách  

v obytných zónach vrátane parkovísk, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve obce 

alebo štátu.  
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Článok VIII. 

Zákaz voľného pohybu psov a odchyt túlavých psov 

 

1)  Za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku, ochrany obyvateľov, hygienických 

a zdravotných opatrení, obec:  

* zakazuje voľný pohyb psov v obci, pohyb psov bez dozoru zodpovednej osoby, ktorá je 

povinná psa držať na vôdzke a nariaďuje držiteľom psov, aby si týchto zabezpečili tak, aby 

nebol umožnený útek z dvora, kde sa obvykle zdržujú, aby bol zabránený  ich voľný pohyb 

v obci, nakoľko tým  je ohrozené obyvateľstvo obce, ich zdravie, majetok.  

* Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom na území obce:  

- verejné budovy – obecný úrad, škola, kostol, fara, dom smútku, predajne a obchodné 

jednotky,  

-  verejné priestranstvá – cintorín, pozemky pred obecným úradom, okolie kostola, školy, 

v blízkosti potravinárskych predajní,  a prevádzok občerstvenia,  

2)  Za túlavého psa sa považuje pes, voľne pohybujúci sa na verejnom priestranstve, alebo na 

verejne prístupnom mieste, bez opatery a bez dohľadu držiteľa psa – dospelej osoby.  

Obec zabezpečí odchyt túlavých zvierat na svojom území prostredníctvom odborne spôsobilej 

osoby.  Jedná sa predovšetkým o odchyt psov, ktorí sa voľne  pohybujú po obci.  

3) Odchyt psov, voľne sa pohybujúcich po obci a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčin-

nosti s príslušnými štátnymi orgánmi, organizáciami  alebo v medziach ich pokynov, a to na 

základe nahlásenia občanov, políciou alebo na základe zistení získaných vlastnou činnosťou 

vedenia obce (starosta a poslanci).  

Odchytené túlavé zvieratá budú umiestnené odo dňa odchytenia v útulku alebo v karanténnej 

stanici pre zvieratá. Oznam o odchytení zvierat bude oznámený v miestnom rozhlase, 

vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. V prípade, že sa majiteľ 

túlavého zvieraťa v zákone stanovenej lehote neprihlási na obecnom úrade, v útulku túlavých 

zvierat alebo karanténnej stanici, túlavé zviera bude odpredané prípadnému záujemcovi, alebo 

bude s naložené v súlade s platnými právnymi predpismi.   

4) Ak si to vyžiada zhoršená nákazová situácia vo výskyte besnoty na území obce, po 

nariadení okresnej protinákazovej komisie budú túlavé zvieratá usmrtené s výnimkou tých, 

ktoré poranili človeka. 

5) Náklady spojené s odchytom a starostlivosťou o zviera v útulku, karanténnej stanici, 

prípadne s usmrtením zvieraťa, hradí majiteľ, prípadne držiteľ túlavého zvieraťa. 

 

TRETIA ČASŤ 

SPOLOČNE  A ZÁVEREČNE USTANOVENIA 

Článok  VIII. 

          Kontrolná činnosť a sankcie 

 

Každá fyzická a právnická osoba je povinná  zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by 

mohla spôsobiť porušenie verejného poriadku v rozpore so zákonnými ustanoveniami,  

všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými 

pravidlami. 
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1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom starostu 

obce a poslancov obecného zastupiteľstva.  

2. Porušenie povinnosti uloženej v tomto VZN fyzickou osobou, sa považuje za 

priestupok.  

3. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou 

osobou sa považuje za správny delikt.  

4. Pri nakladaní sankcie sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov. Za 

porušenie ustanovení tohto VZN budú fyzické a právnické osoby postihnuté v zmysle 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.  

5. Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti  a sankcie vyplývajúce z iných 

všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov.  

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN je záväzné na území Obce Slopná pre všetky fyzické osoby nachádzajúce sa 

na území obce, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. 

2. Každý je povinný dodržiavať aj všetky ostatné všeobecne záväzné nariadenia obce 

súvisiace s dodržiavaním verejného poriadku a ochrany životného prostredia v obci.  

3.   Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  1.10.2018  a na internetovej   

     stránke obce v lehote uvedenej v § 6 odst. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom   

     zriadení  v znení neskorších predpisov.  

4.  Toto VZN č.24 bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva    

     obce Slopná uznesením č.70/2018 zo dňa 26.10.2018. 

      5.  Toto VZN nadobúda účinnosť dňom pätnástim dňom po zverejnení. 

 

 

    Slopná, dňa 26.10.2018 

 

 

 

                                                                                    Ing. Štefan Hrenák 

                                                                                       starosta obce Slopná  

 

 


