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Obec Miloslavov podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s
ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien
a doplnkov vydáva pre územie obce Miloslavov toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
“VZN”).

ČASŤ I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Článok 1
Predmet úpravy

Toto VZN upravuje práva a povinnosti obyvateľov, vlastníkov, návštevníkov, nájomcov,
správcov, fyzických a právnických osôb podnikajúcich alebo pôsobiacich na území obce
alebo zdržujúcich sa na území obce, užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev a iných
objektov pri zabezpečovaní verejného poriadku, čistoty v obci a ochrany zelene na území
obce Miloslavov.

Článok 2

Základné pojmy

1. Územie obceje katastrálne územie obce Miloslavov, jej zastavané aj nezastavané územie.
2. Verejné priestranstvo pre účely tohto VZN je každý verejnosti všeobecne prístupný
priestor (pozemok, stavba) vo vlastníctve alebo v správe obce. Sú to najmä všetky
spevnené a nespevnené plochy, cesty a miestne komunikácie, námestia, chodníky,
cyklochodníky, parkoviská, zastávky, zatrávnené plochy, parky, ihriská a športoviská.
3. Verejne prístupný priestor pre účely tohto VZN je verejnosti voľne alebo za odplatu
prístupný priestor, slúžiaci verejnosti dočasne alebo trvalé, ktorý nie je vo vlastníctve
alebo v správe obce. Sú to najmä obchodné prevádzky, prevádzky poskytujúce služby
pohostinstva, ubytovania alebo iné služby v prevádzkovej dobe, kultúrne pamiatky,
kostoly, účelové komunikácie.

4. Miestne komunikácie pre účely tohto VZN sú všeobecne prístupné a užívané ulice,
parkoviská vo vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia doprave a sú zaradené
do siete miestnych komunikácií podľa osobitných predpisov.1

1 Zákone. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
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5. Chodník pre účely tohto VZN je komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov,
ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom. Chodníkom sa
rozumie aj priestor určený výhradne pre chodcov, ktorý je prepojením stavby
s najbližšou cestou alebo miestnou komunikáciou, a to aj vtedy, ak sú týmto
priestorom schody. Chodníkom sa rozumie aj vnútroblokový chodník.2
6. Verejnoprospešné zariadenie pre účely tohto VZN je každý objekt slúžiaci
prechodne alebo trvalé verejnosti; sú to najmä fontány, zábradlia, lavičky a iná drobná
architektúra, pieskoviská a zariadenia detských ihrísk, verejné osvetlenie, zastávky
autobusovej a železničnej dopravy, stojiská na bicykle, dopravné značky, smerové
a informačné tabule, úradná tabuľa a všetko s nimi súvisiace príslušenstvo.

7. Za verejnoprospešné zariadenie pre účely tohto VZN sa považuje aj majetok iných
fyzických a právnických osôb, ak slúži verejnosti na akékoľvek účely, najmä
telekomunikačné zariadenia, plynové stanice, prečerpávacie stanice, trafostanice.
8. Verejný poriadok pre účely tohto VZN je taký stav života v obci, ktorý zabezpečuje
v obci poriadok, občanom právny stav pokoja, ich osobnú a majetkovú bezpečnosť
a ktorý súčasne obci vytvára podmienky pre nerušený výkon samosprávy. Je to súhrn
pravidiel, ktoré upravujú spôsob užívania verejných priestranstiev, verejnej zelene
a správania sa na území obce.
9. Verejná zeleň pre účely tohto VZN je súhrn všetkých voľne rastúcich a verejne
prístupných rastlín, kríkov, stromov a porastov, vrátane trávnatých porastov ktoré sa
nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve alebo správe obce.
10. Porušenie tohto VZN je priestupkom, resp. správnym deliktom podľa osobitných
predpisov.3

časť n.
ZABEZPEČENIE PORIADKU A ČISTOTY

Článok 1

Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
1. Občania, fyzické a právnické osoby sú povinné na verejných priestranstvách
dodržiavať čistotu a poriadok a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by došlo
k znečisteniu a poškodeniu verejného priestranstva, ohrozeniu životného prostredia,
bezpečnosti a zdravia občanov.

2. Na verejných priestranstvách je zakázané:

2 Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
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a) odhadzovať a odkladať akékoľvek predmety (fľaše, plechovky, ohorky, papiere)
mimo miest na to určených;

b) vyhadzovať a skládkovať odpad mimo miest na to určených, najmä stavebný
odpad a suť, ktorú je potrebné vyviezť na zberný dvor obce;
c) vylievať odpadové kvapaliny mimo miest na to určených;

d) zakladať otvorený oheň a spaľovať akýkoľvek odpad;

e) umiestňovať odpad mimo nádob na odpad;
f) trvalé umiestňovať nádoby a plastové vrecia na odpad na verejnom priestranstve
okrem nevyhnutne potrebného času pred a po ich vyprázdnení resp. zbere;
g) parkovaním motorového vozidla zamedzovať prístup a prejazd vozidiel
záchrannej služby, hasičov, polície, vozidiel technických služieb za účelom
odvozu odpadu a vozidiel zimnej údržby;
h) vykonávať opravy motorových vozidiel, vypúšťať a vymieňať prevádzkové
náplne vozidla a umývať motorové vozidlá s výnimkou čistenia interiéru,
očistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel;
i) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním osobnej, telesnej potreby
a tuhými exkrementami zvierat.

3. V záujme ochrany zdravia a nefajčiarov je fajčenie zakázané: 4

a) v priestoroch staníc a zastávok, v prístreškoch a na zastávkach, na nástupišti
železničnej stanice do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupišťa;
b) v zdravotníckych zariadeniach v obci;
c) v základnej škole a školskom zariadení, v materskej škole a v priestoroch detských
ihrísk;

d) na obecnom úrade, v priestoroch kultúrnych domov v oboch miestnych častiach,
v Komunitnom centre, v priestoroch Remeselného Dvora, v priestoroch Partner
Pošta a na obecných cintorínoch.
4. V záujme ochrany verejnej zelene je zakázané:

a) trhanie a poškodzovanie rastlín, lámanie, orezávanie kríkov a stromov neodborným
zásahom a bez príslušného povolenia zo strany obce;

b) parkovanie a státie motorových vozidiel na verejnej zeleni.
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
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5. Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev a verejnoprospešných
zariadení zodpovedá pôvodca znečistenia (obyvateľ, vlastník alebo návštevník obce,
fyzická alebo právnická osoba), ktorý je povinný znečistenie alebo poškodenie na
svoje náklady bezodkladne odstrániť a je právne zodpovedný za následky vzniknuté
z tohto znečistenia alebo poškodenia.

Článok 2
Osobitné použitie verejného priestranstva

1. Obec na základe žiadosti žiadateľa môže vydať povolenie na osobitné použitie
verejného priestranstva, ide najmä o zvolanie verejného zhromaždenia, usporiadanie
kultúrneho alebo športového podujatia, umiestnenie predajných stánkov, dočasné
umiestnenie tovaru alebo iného materiálu. Za takéto použitie verejného priestranstva
obec vyrúbi daň podľa platného VZN o dani za užívanie verejného priestranstva5.
2. Za čistotu verejného priestranstva pri usporiadaní verejného zhromaždenia zodpovedá
zvolávateľ, pri kultúrnom alebo športovom podujatí usporiadateľ. Zvolávateľ
verejného zhromaždenia alebo usporiadateľ kultúrneho alebo športového podujatia je
povinný zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene bezodkladne
po ukončení zhromaždenia alebo podujatia.

3. Majitelia a prevádzkovatelia predajných stánkov, letných terás, predajných stolov
a pojazdných predajní a iných zariadení poskytujúcich služby sú povinní zabezpečiť
čistotu a poriadok do vzdialenosti minimálne 2 metre od týchto zariadení, a to najmä
umiestnením dostatočného počtu košov na odpad z ich prevádzok a ich pravidelným
vyprázdňovaním. Tento odpad sa nesmie vyprázdňovať do uličných košov na
odpadky, ale len do nimi osobitne objednaných zberných nádob, alebo vývozom na
zberný dvor obce.
4. Nakladanie a vykladanie tovaru alebo iného materiálu na verejnom priestranstve
možno vykonávať iba vtedy, ak sa to technicky nedá zabezpečiť mimo verejného
priestranstva.

5. Ak obec povolila dočasné skladovanie tovaru, prípadne stavebného materiálu
na verejnom priestranstve, musí sa vykonávať tak, aby to neohrozovalo, prípadne
neobmedzovalo schodnosť a zjazdnosť komunikácie alebo chodníka, bezpečnosť
a zdravie občanov, aby spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia (vietor, dážď)
neznečisťovalo okolie. Sypké materiály sa nesmú voľne skladovať, ale sa musia
umiestniť vo vhodnej nádobe, alebo zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom).

VZN č. 2/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva
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6. Stavebný a iný materiál na vykonávanie stavebných a iných podobných prác môže byť
uložený na komunikácii alebo chodníku len na mieste a za podmienok určených
stavebným povolením, povolením na rozkopávku alebo povolením na použitie
verejného priestranstva. Stavebné priestory vrátane výkopových priestorov musia byť
upravené tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia. Zvyšky stavebného a iného
prebytočného materiálu a zeminy musí právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca
stavebné práce pravidelne odvážať a celý priestor stavby udržiavať v čistote.
7. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných podobných prác
napr. výkopových prác) zodpovedá právnická osoba alebo fyzická osoba
vykonávajúca uvedené práce a ten, komu bolo vydané oprávnenie na realizáciu stavby.
Článok 3
Povinnosti vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v obci
1. Nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty, ktoré hraničia s verejným priestranstvom
a s inou nehnuteľnosťou je vlastník alebo užívateľ povinný udržiavať tak, aby sa
nečistoty z nich nedostávali na verejné priestranstvo.

2. Vlastníci alebo užívatelia domov, záhrad a ostatných pozemkov sú povinní upravovať
konáre stromov, okrasných drevín a iných rastlín, ktoré zasahujú do prejazdného
profilu priľahlej komunikácie, do priechodnosti chodníka alebo zakrývajú dopravné
značenie tak, aby nenarúšali cestnú premávku a pohyb chodcov po chodníkoch,
nebránili účastníkom cestnej premávky v rozhľade a neobmedzovali zimnú údržbu
komunikácií a chodníkov.

3. Vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní likvidovať komunálny odpad,
drobný stavebný odpad a iné zložky odpadu len spôsobom a prostredníctvom
právnických a fyzických osôb na to oprávnených. Zber odpadu na území obce
Miloslavov vykonáva výlučne obec Miloslavov a organizácie, s ktorými uzatvorila
na takúto činnosť zmluvu. Na území obce Miloslavov je zakázané odovzdávať
oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu iným právnickým alebo fyzickým
osobám6.
4. Spaľovanie komunálneho odpadu v domácnostiach je zakázané6.
5. Vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní zabezpečiť likvidáciu zeleného
odpadu zo svojich pozemkov výlučne kompostovaním, prostredníctvom nádob na bio
odpad alebo vývozom na zberný dvor. Spaľovanie lístia, konárov a zvyškov rastlín zo
záhrad a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je na území obce zakázané6.

6. Priestupky na úseku nakladania s odpadmi podľa platného VZN6 vykonáva a pokuty
ukladá Obec Miloslavov.
6 VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
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7. Každý vlastník alebo užívateľ pozemku je povinný predchádzať výskytu a šíreniu
burín na svojom pozemku jeho pravidelným udržiavaním a kosením. Priestupky a iné
správne delikty na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vykonáva príslušný Orgán
ochrany poľnohospodárskej pôdy 7.
Článok 4

Povinnosti pre jazdu a státie motorových vozidiel v obci

1. Jazda s dopravnými prostriedkami, ktoré samotné alebo svojim nákladom znečisťujú
verejné priestranstvá obce, je zakázaná. Dopravné prostriedky musia byť zbavené
nečistôt pred ich vjazdom na verejné priestranstvo, najmä vozidlá vychádzajúce
zo stavenísk,
súkromných
pozemkov,
z poľnohospodárskych
pozemkov
a poľnohospodárskych dvorov.
2. Vlastník alebo vodič dopravného prostriedku, ktorý dopravným prostriedkom znečistí
verejné priestranstvo je povinný ho bezodkladne a bez prieťahov vyčistiť, resp.
zabezpečiť odstránenie nečistôt na vlastné náklady.
3. Dopravný náklad na motorovom vozidle musí byť zabezpečený tak, aby
rozprašovaním, rozsypávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku
a ovzdušie. Sypké hmoty, kovové triesky, seno, slama, piliny a podobné materiály
musia byť zabezpečené plachtou alebo iným vhodným spôsobom. Materiály, ktoré
spôsobujú zápach, sa môžu prepravovať len v uzavretých nádobách, krytých vozidlách
alebo na vozidlách, ktoré sú zabezpečené iným vhodným spôsobom.

4. Ak vodič zistí poruchu na vozidle alebo na náklade, ktorá by mohla spôsobiť
znečistenie verejného priestranstva, je povinný ju bezodkladne a bez prieťahov
odstrániť. Ak toto nemôže vykonať, môže vjazde pokračovať len na najbližšie miesto,
kde môže poruchu odstrániť. Je povinný vykonať také opatrenia, aby znečisťovanie
verejného priestranstva bolo obmedzené na najmenšiu možnú mieru.
5. Vozidlám s kovovými pásmi a ťažkým mechanizačným prostriedkom sa zakazuje
premiestňovať po vlastnej osi po verejnom priestranstve s výnimkou, ak to umožňujú
príslušné dopravné predpisy.
6. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva a verejne prístupného miesta v rozpore
s účelom jeho využitia, a to najmä parkovaním a odstavovaním motorových a iných
vozidiel na verejnej zeleni, neoprávneným státím a trvalým parkovaním na miestnych
komunikáciách a chodníkoch8, znečisťovaním alebo poškodzovaním verejnej zelene
alebo verejnoprospešného zariadenia.

7 § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
8 Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Článok 5
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení

1. Vylepovať plagáty a reklamné zariadenia na verejných priestranstvách mimo
stanovených plôch určených obcou v platnom VZN9 je zakázané.
2. Odstránenie znečistenia od vylepených plagátov je povinná zabezpečiť fyzická alebo
právnická osoba, ktorá zodpovedá za vylepenie plagátu.

Časť 111.
ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU

Na území obce Miloslavov je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú
čistotu, verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce, sú
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne
uznávanými pravidlami občianskeho spolužitia.
Článok 1

Dodržiavanie nočného kľudu a ochrana pred hlukom a inými negatívnymi javmi

1. Nočný kľud pre účely tohto VZN je čas od 22.00 hod. do 6.00 hod., nasledujúceho
kalendárneho dňa v roku, počas ktorého sú všetci občania, fyzické a právnické osoby v
obci povinní zabezpečiť používanie zariadení, strojov, vozidiel, rozhlasových a televíznych
prijímačov a hudobných nástrojov, vrátane hudobnej produkcie a hlasových prejavov vo
vonkajšom prostredí len spôsobom, ktorá neruší ostatných nezúčastnených občanov obce.
Spôsob ochrany a sankcie za porušenie nočného kľudu sú určené v osobitných právnych
predpisoch.10
2. Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu síl sa rozumie:

3.

-

čas nočného kľudu,

-

nedeľa a dni pracovného pokoj a11.

V dobe určenej na odpočinok a regeneráciu síl nie je dovolený výkon činností, ktoré
obťažujú hlukom alebo iným obdobným spôsobom, (napr. kosenie, pílenie, rúbanie
dreva, hlučné stavebné práce).

9 VZN č. 1/2017 o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov
10 Zákon č. 596/2002 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a Zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch
11 Zákone. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších
predpisov.
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4.

Zákaz podľa bodu 3. tohto článku sa nevzťahuje na odstraňovanie havárií, nevyhnutné
opravárske práce a naliehavé práce v poľnohospodárstve, na kultúrne, športové a iné
podujatia organizované obcou alebo vopred odsúhlasené obcou a na stavebné alebo iné
pracovné činnosti vykonávané na základe a v rozsahu povolenia obce, resp. stavebného
úradu.

5. Zakazuje sa nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, pachom, plynmi, svetlom, tienením, vibráciami, odpadom, parami.

Článok 2
Používanie pyrotechnických výrobkov na území obce

1.

Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické výrobky a zábavnú
pyrotechniku okrem 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka v čase od 22.00 hod
31. decembra do 02.00 hod nasledujúceho dňa, t.j. 1. januára kalendárneho roka.12

2.

Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v uzavretých miestnostiach, v blízkosti
detského a školského zariadenia a na miestach, kde by mohlo prísť k narušeniu zásad
občianskeho spolunažívania.

3.

Za škodu spôsobenú pyrotechnickými výrobkami zodpovedá osoba, ktorá ju spôsobila.

4.

Zákaz sa nevzťahuje na použitie zábavnej pyrotechniky v rámci ohňostrojových prác pri
podujatiach organizovaných obcou alebo v spolupráci s obcou, na vykonanie ktorých dala
obec súhlas.

5.

Celoročný zákaz používania pyrotechnických výrobkov sa vzťahuje na osoby mladšie
ako 18 rokov.

ČASŤ IV.
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

Článok 1
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú osoby na základe písomného poverenia
obce.

12 Zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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2. Porušenie verejného poriadku je aj neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa alebo osoby
oprávnenej vykonávať kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN.
3. Konanie fyzickej osoby, ktoré je v rozpore s týmto VZN platným na území obce
Miloslavov sa považuje za priestupok proti verejnému poriadku13, za ktoré je možné
uložiť pokutu. Konanie právnickej osoby, ktoré je v rozpore s týmto VZN platným na
území obce Miloslavov sa považuje za správny delikt.

4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže obec uložiť fyzickým osobám pokutu do
výšky 33 eur v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších doplnkov
a právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie do výšky 6.638 eur
v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení..

5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení tohto
VZN, najneskôr však do troch rokov od porušenia VZN alebo nesplnenia povinnosti.
6. Pokuta uložená obcou je príjmom obce.

ČASŤ V.
ZÁVEREČNE USTANOVENIA
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré
vyplývajú z iných právnych predpisov a nariadení obce Miloslavov.

2. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov a bolo schválené dňa
24.10.2019 uznesením OZ č. 104/2019.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce Miloslavov

V Miloslavove dňa 07.11.2019
Milan Baďanský
starosta obce

13 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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