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NAVRH
obec Miloslavov podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiĘ a

v

súlade s
ustanoveniami $ 4 ods.3 písm. c) a $ 6 ods. 1zäkonač,.36911990Zb. o obecnom zriadeniv

znení neskoršíchpredpisov azźtkonač,.37211990Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien
a doplnkov vydáva pre územie obce Miloslavov toto všeobecne zäváznénariadenie (ďalej len

"VZ]Ý').

čłsŤl.
Úvooľn UsTANovENIE
Článok t
Pľedmet úpravy

Toto VZN uprawje práva a povinnosti obyvateľov, vlastníkov, návštevníkov, nájomcov,
správcov, fyzicĘch a právnicĘch osôb podnikajúcich alebo pôsobiacich na územíobce
alebo zdrŹujúcich sa na ťrzemíobce, užívateľovpozemkov, verejných priestľanstiev a iných
objektov pri zabezpečovaníverejného poriađku,čistoty v obci a ochrany zelene na űzemi
obce Miloslavov.
Clánok 2
Zá.Jrladné pojmy
1. Územie obce je katastrálne űzemie obce Miloslavov, jej zastavané ď1 nezastavané irzemie.

2. Veľejné pľiestranstvo pre účelytohto vZN je kaŹdý verejnosti všeobecne prístupný
priestor (pozemok, stavba) vo vlastníctve alebo v spľáve obce. Sú to najmä všetĘ
spevnené a nespevnené plochy, cesty a miestne komunikácie, námestia, chodníĘ,
cyklochodníĘ' parkoviská, zastávĘ, zatrávnené plochy, parĘ, ihĺiská a športoviská.
3. Verejne pľístupný pľiestoľpre účelytohto vZN je verejnosti voľne alebo za odplatu
prístupný priestor, slúžiaciverejnosti dočasne alebo trvale, ktory nie je vo vlastníctve
alebo v správe obce. Sú to najmä obchodné prevádzĘ, pľevádzĘ posĘtujúce služby
pohostinstva, ubytovania alebo iné služby v prevádzkovej dobe, kulturne pamiatĘ,
kostoly, účelovékomunikácie.
4. Miestne komunikácie pre účelytohto vZN sú všeobecne prísfupnéauživanéulice,
parkoviská vo vlastníctve obce a verejné priestľanstvá, ktoľéslűŽia doprave a sú zaradené
do siete miestnych komunikácií podľa osobitných predpisov.1

l Zákon č. 135/196I Zb. o

pzsmých

komunikáciách (cestný zákon)

2
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komunikácia alebo časťceĘ určená pre chodcov,
ktorá je spravidla oddelená od vozovĘ ýškovo alebo iným spôsobom. Chodníkom sa
rozumie aj priestor určený výhradne pre chodcov, ktoqý je prepojením stavby
s najbližšou cestou alebo miestnou komunikáciou, a to aj vtedy, ak sú Ęmto
priestorom schody. Chodníkom sa rozumie aj vnútľoblokovy chodník.2

5. Chodník pre účelytohto VZN je

6. Verejnopľospešnó zaľiadenie pre účelytohto VZN je každý objekt

slúžiaci
prechodne alebo trvale verejnosti, sú to najmä fontány, ztlbrad|ia,lavičĘ a iná drobná
architektura, pieskoviská a zariadenia detsĘch ihrísk, verejné osvetlenie, zastávĘ
autobusovej aželezniěnej dopravy, stojiská na bicykle, dopravné značĘ,smerové
a informačné tabule, 'Úradná tabuľa a všetko s nimi súvisiace príslušenstvo.

7. Za verejnopľospešné zariadenie pre účelytohto VZN sa považuje aj majetok iných
fyzicĘch a právnicĘch osôb, ak slúživerejnosti na akékol'vek účely,najmä
tel

ekomunikačn é zanadenia, plynové stani ce, prečerpávaci e stani ce, trafostani ce.

8. Verejný poľiadok pre účelytohto VZN je talcy stav života v obci, ktoqý zabezpečuje
vobci poriadoĘ občanom právny stav pokoja, ich osobnú amajetkovú bezpečnosť
a ktoý súčasneobci vyfuára podmienlry pre nerušený ýkon samosprávy. Je to súhľn
pravidiel, ktoľéupravujú spôsob uživania verejných priestranstiev, verejnej zelene
a správania sa na územíobce.

9. Verejná zeleň pre účelytohto vZN je

súhrn všetĘých voľne rastucich averejne
pľístupných rastlín, kríkov, stromov a poľastov, vrátane trávnaých porastov kÍorésa
nachádzajű na pozemkoch vo vlastnícfue alebo správe obce.

10.

Porušenie tohto VZN

je pľiestupkom' resp. správnym deliktom podl'a

osobitných

predpisov.3

CAST II.
Z^BF,ZjPT'čnľrn PORIADI(U

ł črsľoľy

článoľt
DodržĺavaníečĺstoĘa poľiadku na verejných pľiestľanstvách

1. občania, fyzické aprávnické osoby sú povinné na verejných pľiestranstvách
dodržiavať čistotu aporiadok azdržaťsa akéhokolvek konania, ktoým by došlo
k znečisteniu a poškodeniu verejného priestranstva, ohrozeniu životného prostredia,
bezpečnosti a zdravia občanov.

2'

Na verejných priestranstvách je zakázané

2 Zźlkonč,.812009 Z. z. o cestnej pĺemávke a o änene a doplnení niektorých
3 Zákonč,.372/1990 Zb.
priestupkochv znení neskoľšíchzmien

zákonov

a doplnkov, zÁkon369/I990 Zb. o obecnom

o

zrjrademv platnom znení.

J
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a)

odhadzovať aodkladať akékolvek predmety (flaše, plechovĘ, ohorĘ, papiere)
mimo miest na to určených;

b) vyhadzovať a skládkovať odpad mimo miest na to určených, najmä stavebný
odpad a suť, ktoru je potrebné vyviezť na zberný dvor obce;

c)

vylievať odpadové kvapaliny mimo miest na to určených;

d)

zal<Ladať otvorený oheň a spaľovať aĘkoľvek odpad;

e)

umiestňovať odpad mimo nádob na odpad;

Đ

trvale umiestňovať nádoby a plastové vľecia na odpad na verejnom priestranstve
okľem nevyhnutne potrebného času pred a po ich vyprázdnení resp. zbere;

g) parkovaním motorového vozid|a zamedzovať prístup aprejazd vozidiel
zächrannej služby, hasičov, polície, vozidiel technicĘch služieb za účelom
odvozu odpadu a vozidiel zimnej údržby;

h) vykonávať opravy motoroých vozidiel, vypúšťaťa vymieňať prevádzkové
náplne vozidla a umývať motorové vozidltĺ s výnimkou čistenia interiéru,
očistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel;

i)

znečisťovaťverejné priestranstvo vykonávaním osobnej,
a

3. V

telesnej potreby

tuhými exkľementami zvierat.

záujme ochrany zdravia a nefajčiarov je fajčenie zakt,rané a
v prístreškoch a na zastávkach' na nástupišti
železnlćnej stanice do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupišťa;

a) v pńestoroch staníc a zastávok,

b) v zdravotnícĘch zariadeniach v obci;

c) v zźftJadnej škole a školskom zariadeni,

v materskej škole a v priestoľoch detsĘch

ihrísk;

d) na obecnom

űrade, v pńestoľoch kulturnych domov v oboch miestnych častiach,
v Komunitnom centre, v pńestoľoch Remesęlného Dvora, v priestoroch Partner
Pošta a na obecných cintorínoch.

4. Y

ztujme ochrany verejnej zelene je zaktizané

a) trhanie a poškodzovanie rastlín, lámanie, orezávanie

kľíkov a stromov neodborným

zásahom a bez príslušnéhopovolenia zo strany obce;

b)

parkovanie a státie motorových vozidiel na verejnej zeleni

4 Ztů<onč,.377/Ż004Z.z.

o octrane nefajčiarov
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NÁvnu
5. Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestľanstiev

a verejnoprospešných

zanadeni zodpovedá pôvodca znečistenia (obyvateľ, vlastník alebo návštevník obce,
ýzickźĺalebo právnická osoba), ktoý je povinný znečistenie alebo poškodenie na
svoje náklady bezodkladne odstrániť aje právne zodpovedný za následĘ vzniknuté
z tohto znečistenia alebo poškodenia.

článok z
Osobitnó použitĺeverejného pľiestľanstva

1' obec na

zźlKade žiadosti žiadateľamôže vydať povolenie na osobitné použitie
veľejnéhopriestranstva, ide najmä o zvolanie verejného zhromaźdenia, usporiadanie
kulturneho alebo športového podujatia, umiestnenie pľedajných stánkov, dočasné
umiestnenie tovaru alebo iného materiálu. Za takéto použitie verejného priestranstva
5.
obec vyrubi daň podľa platného VZN o dani zaužívanie verejného priestranstva

2. Za

čistofu verejného priestranstva pri usporiadani verejného zhromaždenia zodpovedá
zvo|źlvateľ,pń kulturnom alebo športovom podujatí usporiadateľ. Zvolźlvateľ
verejného zhromaždenia alebo usporiadateľ kulturneho alebo športového podujatia je

povinný zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva averejnej zelene bezodkladne
po ukončeni zhromaždenia alebo podujatia.

3. Majitelia aprevädzkovatelia predajných stánkov, letných terás, predajných

stolov

apojazdných predajni ainých zariadeni posĘtujúcich služby sú povinní zabezpećiť
čistotu a poriadok do vzdialenosti minimálne 2 metre od tychto zanadeni, a to najmä
umiestnením dostatočného počtu košov na odpad z ich pľevádzok a ich pravidelným
vyprázdňovaním. Tento odpad sa nesmie vypľázdňovať do uličných košov na
odpadĘ, ale len do nimi osobitne objednaných zberných nádob, alebo ývozom na
zberqý dvor obce.

4'

Nakladanie a vykladanie tovaru alebo iného materiálu na verejnom priestransfue
možno vykonávať iba vtedy, ak sa to technicĘ nedä zabezpečiťmimo verejného
priestranstva.

5. Ak obec povolila doěasné skladovanie tovaru' prípadne stavebného materiálu

na verejnom priestranstve, musí sa vykonávať tak, aby to neohrozovalo, prípadne
neobmeđzovalo schodnosť aĄazdnosť komunikácie alebochodníka, bezpečnosť
a zđravieobčanov, aby spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia (vietor, dtňď)
neznečisťovalookolie. Sypké materiály sa nesmú voľne skladovať, ale sa musia
umiestniť vo vhodnej nádobe, alebo zabezpečiťtak' aby nedochádzalo k znečisteniu
okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom).

5

vZN

č).2/2015 o daĺĺza uŽívanie veĘného priestranstva
5
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6'

Stavebný a iný materiál na vykonávanie stavebných a iných podobných pľác môže byť
uložený na komunikácii alebo chodníku len na mieste a za podmienok uľčených
stavebným povolením, povolením na rozkopávku alebo povolením na použitie

verejného priestranstva' Stavebné priestory vrátane qýkopových priestoľov musia byť
upravené tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia. Z"yšLy stavebného a iného
prebytočnéhomateriálu a zeminy musí právnická alebo fyzicktĺ osoba vykonávajrica
stavebné práce pravidelne odvźtžaťa celý priestor stavby udržiavať v čistote.

7. Za čistotu a poriadok pľi vykonávaní stavebných a iných podobných prźrc
napr. výkopoých prác) zodpovedá právnická osoba alebo fyzickä osoba
vykonávajúca uvedené práce a ten, komu bolo vydané oprávnenie na realizáciu stavby.

Článot s
Povĺnnosti vlastníkov a užívatelbvnehnutel'ností v obci

dvory, ztĺhrady aploĘ, ktoré hraničia sverejným priestranstvom
a s inou nehnuteľnosťou je vlastník alebo užívateľpovinný udržiavať tak, aby sa

1. Nehnuteľnosti,

nečistoĘz nich nedostávali na verejné pľiestranstvo.
2. Vlastníci alebo užívatelia domov, zílhrad a ostatných pozemkov sú povinní upravovať
konáre stromov, okrasných drevín a iných rastlín, ktoré zasahujú do prejazdného
proÍilu priľahlej komunikácie, do pńechodnosti chodníka alebo zakývajű dopľavné
značenie tak, aby nenarušali cestnú premávku a pohyb chodcov po chodníkoch,
nebránili účastníkomcestnej pľemávĘ v rozhľade a neobmedzovali zimnu údržbu
komunikácií a chodníkov.
3. Vlastníci alebo uživatelia nehnutel'ností sú povinní likvidovať komunálny odpad,
drobný stavebný odpad ainé zložĘodpadu len spôsobom aprostredníctvom
právnicĘch a fyzicĘch osôb na to opľávnených. Zber odpadu na územíobce
Miloslavov vykonáva výlučne obec Miloslavov a organiztłcie, s ktorymi uzatvorila
na takúto činnosťzmluvu. Na územíobce Miloslavov je zakźľ;anéodovzdávať
oddelene zbierané zloźĘkomunálneho odpadu iným právnicĘm alebo fyzicĘm
osobám6.

4. Spaľovanie komunálneho odpadu v domácnostiach je zaktzané6
5. Vlastníci alebo uiivatelia nehnuteľností sú povinní zabezpečíťlikvidáciu zeleného
odpadu zo svojich pozemkov výlučne kompostovaním, prostredníctvom nádob na bio
odpad alebo vývozom na zberný dvor. Spaľovanie lístia, konárov a zvyškov rastlín zo
zźĺhrada ostatného odpadu zo záhrad a domácností je na űzemi obce zakźaané6'
6. Priestupky na úseku nakladania s odpadmi podľa platného vZN6 vykonáva a pokuty
ukladá obec Miloslavov.
6

VZN ě.3/2016 o niakladaní s komunialnymi odpadmi

a drobnými stavebnými odpadmi

6
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7. Kaźdývlastník alebo užívateľpozemku je povinný predchädzať
a šíreniu
"ysLytu
burín na svojom pozemku jeho pravidelným udržiavaním a kosením. PriestupĘ a iné
správne delikty na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vykonáva príslušnýorgán
ochrany poľnohospodáľskej pôdy

7.

Článot ł
Povĺnnostĺ pľe jazdu a státie motoľových vozĺdiel v obci

1.

Jazda s dopravnými prostriedkami, ktoré samotné alebo svojim nákladom znečisťujú
verejné priestľanstvá obce, je zakäzaná. DopľavnéprostľiedĘ musia byť zbavené
nečistôt pred ich vjazdom na verejné priestranstvo, najmä vozidlá vychtłdzajűce

zo stavenísk, súkromných pozemkov' z
a poľnohospodársĘch dvorov.

poľnohospodársĘch pozemkov

2. Vlastník alebo

vodič dopravného prostriedku, ktory dopravným prostľiedkom znečistí
verejné priestranstvo je povinný ho bezodkladne abez prieťahov vyčistiť,resp.
zabezpećiť odstránenie nečistôt na vlastné náklady.

3. Dopravný náklad na motorovom vozidle musí byť zabezpećený tak, aby
rozprašovaním, rozsypávaním alebo odkvapkávaním neznečisťovalvozovku

ovzdušie. Sypké hmoty, kovové tľiesĘ, seno, slama, piliny a podobné materiály
musia byť zabezpečené plachtou alebo iným vhodným spôsobom. Materiály, ktoré
spôsobujú zźlpach, sa môŽu prepravovať len v uzavretych nádobách, krytych vozidlách
alebo na vozidlách, ktoré sú zabezpečenéiným vhodným spôsobom.
a

4. Ak vodič zistí poruchu na vozidle alebo na náklade, ktoľá by mohla spôsobiť
znečistenie verejného priestranstva, je povinný ju bezodkladne abez prieťahov
odstľániť. Ak toto nemôže vykonať, môže v jazde pokĺačovaťlen na najbližšie miesto,
kde môže poruchu odstľániť. Je povinný vykonať také opatľenia, aby znečisťovanie
verejného priestranstva bolo obmedzené na najmenšiu možnúmieru.

5. Vozidlám

kovoqými pásmi aťažĘmmechanizačným prostriedkom sa zakaanje
premiestňovať po vlastnej osi po verejnom priestranstve s výnimkou' ak to umožňujú
s

príslušnédopravné predpisy.

6. Zakaalje

sa užívanieveľejnéhopriestranstva a verejne prístupnéhomiesta v rozpore
s účelomjeho využitia, ato najmä parkovaním a odstavovaním motorových a iných
vozidiel na verejnej ze|eni, neopľávneným státím atrvalým parkovaním na miestnych
komunikácitrch a chodníkoch8, znečisťovanímalebo poškodzovaním verejnej zelene
alebo verej noprospešného zariadenia.

7

8

$ 3 ods. 1 písm. b) zakona č,.220/2004 Z.z. o ochĺane a využívanípol'nohospodárskej pody
zźi<onč).8ĺ2009Z. z. o cestnej prcľľĺvkea o zmene a doplnení niektoých zákonov

7
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Článok 5
Umiestňovanie plagátov a ľeklamných zariadení

l.

Vylepovať p|agźlĘa reklamné zariadęnia

2.

odstránenie znečistenia od vylepených plagátov je povinná zabezpečiť fyzickźłalebo
právnická osoba' ktorá zodpovedá, za vylepenie plagźłtu.

na veľejných priestranstvách

stanovených plôch určených obcou v platnom VZI{9 je zaktnané.

mimo

ČasťIII.
Z ABFjZPrłČnľrnVEREJNEHo

PoRIADKU

Na územíobce Miloslavov je každý povinný zdržaťsa činností,ktoré narušajúverejnú
čistotu, verejný poriadok, zdravé podmienĘ a zdravý spôsob života obyvateľov obce, sú
v rozpore so všeobecne zćtväznými právnymi predpismi, dobqými mravmi a všeobecne
vznátv

aý mi pravidlami

ob

čianskeho spolužitia.

Clánok

1

Dodľžiavanienočnéhokl'udu a ochrana pľed hlukom a ĺnými negatívnymi javmi

l. Nočný kľud pre účelytohto VZN je čas od

22.00 hod. do ó.00 hod., nasledujúceho
počas
kalendárneho dňa v roku,
ktoľého sĺl všetci občania, fyzické a právnické osoby v
obci povinni zabezpečiťpoužívaniezariadení'strojov, vozidiel, rozhlasových atelevíznych
prijímačova hudobných nástrojov, vrátane hudobnej produkcie a hlasových prejavov vo
vonkajšom prostredí len spôsobom, ktoľá nerušíostatných nezúčastnených občanov obce.
Spôsob ochrany a sankcie za porušenie nočnéhokľudu sú určenév osobitnom právnom
predpise. ro

2.

3.

Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu síl sa rozumie:

-

čas nočnéhoklbdu,

-

nedeľa a dni pracovného pokojal1.

Vdobe určenej na odpočinok aregeneráciu síl nie je dovolený qýkon činností,ktoré
obťažujúhlukom alebo iným obdobným spôsobom, (napr. kosenie, pílenie, rubanie
dreva, hlučnéstavebné práce).

9

VZN č. 1/2017

o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov
Zákon č. 596/2002 Z.z. o ocblane zÄravia l'udí v znení neskoršíchprcdpisov.
1| Zäkonč).24IlI993 Z.z.
o štátnych wiatkocĘ dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších
predpisov.
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NAVRH

4.

Zäkaz podl'a bodu 3. tohto článku sa nevďahuje na odstraňovanie haváľií, nevyhnutné
opravárske práce a naliehavé práce v poľnohospodáľstve, na kulturne, športové a iné
podujatia organizované obcou alebo vopred odsúhlasené obcou a na stavebné alebo iné
pracovné činnosti vykonávané na zźtlrJade av rozsahu povolenia obce, resp. stavebného
úradu.

5. Zakazuje sa nad mieru pľimeranú pomerom obťažovaťsusedov hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, pachom, plynmi, svetlom, tienením, vibráciami, odpadom' parami.

čHnok 2
Používanie pyľotechnĺckých výrobkov na űzemí obce

l. Na

je

zakźz,anépouživaťýbušniny, pyrotechnické qýrobĘ azäbavnu
pyrotechniku okľem 3l. decembra al. januära kalendárneho roka včase od 22.00 hod
31. decembra do 02.00 hod nasledujúceho dňa, tj. l. januáľa kalendárneho roka.12

2.

územíobce

Pyrotechnické qýľobĘ sa nesmú používaťv uzavreých miestnostiach, v blízkosti
detského a školskéhozanadenia a na miestach, kde by mohlo prísťk naľušeniu zźsad
obči anskeho spolunažívania.

3.

Za škodu spôsobenú pyrotechnicĘmi výrobkami zodpovedá osoba' ktorá ju spôsobila.

4.

Zákaz sa nevďahuje na použitie zthavnej pyrotechniky v rámci ohňostrojoqých prác pľi
podujatiach organizovaných obcou alebo v spolupráci s obcou' na vykonanie ktorych dala
obec súhlas.

5.

Celoľočný zźtkaz používaniapyrotechnicĘch vyrobkov sa vzťahuje na osoby mladšie
ako 18 rokov.

CAST TV.

ZoDPovEDNosŤ ZA PoRuŠrcľrePovINNosTÍ
Článok l
Kontrolná činnost' a sankcie

1. Kontrolu

dodržiavania tohto

VZN vykonávajú osoby na

zál<lade písomného poverenia

obce.

|2

Zäkonč).58ĺ2014 Z.z. oýbušĺllnacĘvýbušnýchpredmetoch a munícii a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov.
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ľÁvnH

2'

Porušenie verejného poriadku je aj neuposlúchnutie ,ý^v veľejného činiteľaalebo osoby
oprávnenej vykonávať kontrolu nad dodržiavanímtohto VZN'

3. Konanie fyzickej osoby, ktoré je vrozpore sdmto VZN platnym na űzemi

obce

Miloslavov sa považuje za priestupok proti verejnému poriadkul3, za ktoré je možné
uložiťpokutu' Konanie právnickej osoby, ktoré je v rozpore s tymto VZN platným na
uzemi obce Miloslavov sa považuje za správny delikt.

4.

Za porušenie ustanovení tohto nariadenia
vyšky 33 eur v zmysle zźlkona ć. 37211990
a právnicĘm osobám a fyzicĘým osobám
v zmysle zźlkona369ll990 Zb. o obecnom

5.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušenítohto
VZN, najneskôľ však do troch rokov od porušenia VZN alebo nesplnenia povinnosti.

6.

môže obec uložiť fyzicĘm osobám pokutu do
Zb. o priestupkoch v znení neskorších doplnkov
oprávneným na podnikanie do vyšĘ 6.638 eur
zriadení v platnom zneni..

Pokuta uložená obcou je príjmom obce.

čłsŤv.
zÁvnnnčNn UsTANovENIA
1. Týmto

VZN nie sú dotknuté präva apovinnosti fyzicĘch aprávnických osôb,

ktoré

vyplývajú ziných právnych predpisov a nariadení obce Miloslavov.
2. Na tomto

VZN

........uznesenim

sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce

oZ

Miloslavov

a

bolo schválené dňa

č.......'.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť15 dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce Miloslavov

V Miloslavove dňa

2019

Milan BaďansĘ
starosta obce

13 ztlkon č. 372ĺ1990 Zb. opriestupkoch vznení nęskoršíchpĺedpisov, zźkon č,. 36911990 Zb. oobecnom
znaderu v znení neskorších pľedpisov, ziĺkon č. '725ĺ2004 Z.z. o podmienkach prevádzlry vozidiel v pľemávke na

pozemných komunikáciách aozmene adoplnení niektoých zákonov, Zźl<on č.79l20I5 Z.z. oodpadoch
a o znene a doplnení niekto4ich zĺĺkonov.
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