
VŠEOBECNÉ  ZÁVAZNÉ  NRIADENIE 

 OBCE  RADVAŇ  NAD LABORCOM 

č. 2/2014 

O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNÉHO PORIADKU 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom na základe ustanovení § 6 ods. 1 až 5 Zákona o obecnom 
zriadení č. 369/1990 Zb. v znení platných predpisov v záujme zabezpečiť na území Obce Radvaň nad Laborcom 
o ochrane životného prostredia v znení neskorších predpisov v záujme ochrany životného prostredia a verejného 
poriadku 

 

v y d á v a 

VŠEOBECNE   ZÁVAZNÉ  NARIADENIE (VZN) 

Č. 1/2014 o ochrane životného prostredia a verejného poriadku 

Obce Radvaň nad Laborcom 

 

PRVÁ ČASŤ 

Všeobecné ustanovenia 

I. 

Predmet VZN a jeho pôsobnosť 

1. Predmetom VZN obce o ochrane životného prostredia a verejného poriadku je záujem 
Obce na zdravom životnom prostredí občanov obce a na ochrane verejného poriadku 
obce. 

2. VZN sa vzťahuje na územie obce Radvaň nad Laborcom, na obyvateľov, na všetky 
fyzické a právnické osoby, podnikateľov v obci a na ich zamestnancov, na všetky 
fyzické osoby, ktoré sa na území obce zdržujú alebo ním prechádzajú bez ohľadu na 
štátnu príslušnosť. 

 

II. 

Práva a povinnosti právnických osôb (PO) a fyzických (FO) 

1. Právnické osoby, ich zamestnanci a fyzické osoby sú povinné na území obce 
ochraňovať životné prostredie ako podmienku trvale udržateľného rozvoja obce 
a dodržiavať verejný poriadok obce. 
 

2. K ochrane životného prostredia obce sú povinní najmä: 



a) Zlepšovať životné prostredie obce znižovaním pevných, tekutých a plynných 
emisií a modernizácii výrobných a životných činností, ktoré spôsobujú 
znečisťovanie životného prostredia, 

b) sústreďovať pevný domový odpad do nádob k tomu určených  k vývozu a jeho 
zneškodňovaniu a uskladneniu a platiť obci určený poplatok za jeho vývoz, 
zneškodňovanie a uskladňovanie, 

c) zhromažďovať tekutý domový odpad do nepriepustných žúmp a zabezpečiť jeho 
vývoz a zneškodňovanie, 

d) nespaľovať žiadny odpad, vrátane zvyškov rastlín, kríkov a stromov, 
e) nevypaľovať suchú trávu a plochy poľnohospodárskych plodín po zbere, 
f) mechanicky ničiť burinu na pozemkoch a vo vlastníctve, držbe a nájme FO a PO, 
g) pravidelne vykonávať kosenie trvalých porastov, § 
h) vysádzať stromy, kríky a kvety na pozemkoch a tieto udržiavať a ošetrovať, 
i) chrániť všetky vodné zdroje, neznečisťovať vodné toky a ich okolie, 
j) udržiavať stavby, drobné stavby, vonkajšie úpravy a oplotenie v dobrom 

technickom stave, vykonávať na nich potrebné opravy a stavebnú údržbu,  
k) ochraňovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond a chránené rastliny a živočíchy,  
l) klásť ohne len na určených miestach a zabezpečiť ich uhasenie, 
m) chov zvierat vykonávať podľa tohto všeobecného nariadenia, 
n) zábavnú a inú pyrotechniku používať len cez silvestrovskú noc, netýka sa 

obecných akcií a podujatí. 
 

3.   K dodržiavaniu verejného poriadku v obci sú povinní vykonávať tieto opatrenia: 
 
a) dodržiavať základné zásady spolunažívania občanov a všetky medziľudské vzťahy 

riešiť v súlade s platnými právnymi normami a etickými zásadami spoločnosti, 
b) dodržiavať nočný pokoj  v obci v čase od 22.00 hod do 06.00 hod a v tomto čase 

sa zdržiavať všetkých činnosti a prác, ktoré by spôsobili rušenie nočného pokoja 
v obci,  

c) pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí zabezpečiť 
usporiadateľskú službu na dodržiavanie verejného poriadku, po 19.00 hod. 
vykázať osoby mladšie ako 16 rokov z pohostinských zariadení v obci,  

d) oprávnené podnikateľské subjekty pri predaji alkoholických nápojov a tabakových 
výrobkov dodržiavať platné právne predpisy a tieto predávať len v súlade s nimi, 

e) dodržiavať protipožiarne predpisy a prevenciu v obci, 
f) nevypúšťať na verejné priestranstvá obce a na cudzie pozemky domáce zvieratá 

a psov, 
g) zabezpečiť psov bezpečným uviazaním alebo uzavretím pred pohybom na cudzie 

pozemky,  
h) s motorovými vozidlami jazdiť len po miestnych komunikáciách a poľných 

priestranstvách s pozemkami,  
i) Neznečisťovať verejné priestranstvá a miestne komunikácie a neumývať na nich 

motorové vozidlá a ich prívesy,  
j) neskladovať na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách stavebný 

materiál, palivo a iný materiál bez súhlasu obce a bez platenia príslušných 
miestnych  poplatkov, 

k) netáboriť a nestanovať na verejných priestranstvách obce.  
 

 



Článok  III. 

 

Všeobecné povinnosti majiteľov, správcov a užívateľov stavieb, pozemkov a iných 
priestranstiev 

1.  Majitelia, správcovia, alebo užívatelia stavieb sú povinní tieto udržiavať v dobrom     
stavebnom stave tak, aby nevznikalo  nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, 
aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac 
predĺžila jej užívateľnosť. 

2.   Majitelia, správcovia, alebo užívatelia pozemkov sú  zodpovední za také ich užívanie, aby 
nedochádzalo k ich  zaburiňovaniu, zriaďovaniu na nich nepovolených skládok odpadov, 
alebo k inému znečisťovaniu. 

3. Za poriadok  a čistotu  vo viacbytových domoch  a k nim priľahlých priestoroch 
zodpovedajú  ich majitelia, ktorí  zodpovednosť  môžu previesť na ich správcov, alebo 
užívateľov, za podmienok upravených domovým poriadkom. 

4. Za čistotu a poriadok v okolí rodinných domov a iných nehnuteľnosti vo vlastníctve 
fyzických a právnických osôb a k nim priľahlých verejných priestoroch zodpovedajú ich 
vlastníci. 

5.  Za čistotu a udržiavanie poriadku  na verejných  priestranstvách zodpovedá obec, ktoré 
môže  plnenie týchto povinnosti previesť zmluvne na iné subjekty. 

 

Povinnosti majiteľov, správcov a užívateľov nehnuteľnosti susediacich  s verejným  

priestranstvom. 

1. Majitelia, správcovia, prípadne užívatelia domových a iných nehnuteľnosti susediacich 
s verejným priestranstvom sú povinní: 

a)  zabezpečovať pravidelnú údržbu a opravy objektov, udržiavanie ich čistoty a v prípadoch 
potreby  vykonávať ich dezinfekciu a deratizáciu. 

b)  uličné priečelia  všetkých objektov udržiavať čisté, zbavené nevhodných nápisov a kresieb 

c)  dvory, záhrady, priľahlé plochy a chodníky, ale aj stromy a kríky udržiavať tak, aby týmito 
nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlého  verejného priestranstva 

d) všetky domové nehnuteľnosti, minimálne na ich priečelí a zo strany susedných 
nehnuteľnosti  opatriť lapačmi snehu, odkvapovými žľabmi a zvodmi a tieto udržiavať 
v prevádzkyschopnom stave, pričom dažďové vody nesmú byť odvádzané priamo na 
verejné priestranstvo 

e)   kvetináče, ozdobné nádoby a iné predmety umiestniť  na  oknách tak, aby týmito neboli 
ohrozovaní chodci a znečisťované verejné priestranstvo 



f) firemné tabule a reklamné zariadenia udržiavať čisté, pravidelne tieto obnovovať 
a umiestňovať  tak, aby neohrozovali chodcov a netvorili prekážku ich voľného pohybu 

g) reklamné zariadenia na objektoch umiestňovať len so súhlasom obecného úradu za 
dodržania  podmienok ním stanovených. 

 

III. 

Sankcie za porušovanie nariadenia obce 

1. Dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia obce kontrolujú orgány obce. 
2. Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia obce môže starosta obce uložiť 

pokutu podľa § 13 ods. 8 Zákona o obecnom zriadení PO alebo FO oprávnenej na 
podnikanie. 

3. Orgány miestnej štátnej správy môžu uložiť v priestupkovom konaní za priestupky 
pokutu  podľa § 45 až 48 Zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb.  

4. Uložením pokuty nezaniká zodpovednosť priestupku  za náhradu za spôsobenú škodu 
obce. 
 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 
2/2014 o ochrane životného prostredia a verejného poriadku obce Radvaň nad 
Laborcom dňa 28.11.2013 na svojom riadnom zasadnutí uznesením č. 18/2013. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2014 nadobudlo účinnosť 1.1.2014. 

 

 

 

                                                                                                 Michal  Svičin 

                                                                                                  starosta obce 

 

  

 

 

             

      



 


