
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o verejnom 

poriadku a životnom prostredí obce Šurianky 

 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach 

Podľa ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

pre zabezpečenie zdravého životného prostredia, čistoty a vzhľadu obce vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/. 

 

§ 1 

Verejné priestranstvo 

 

     Za verejné priestranstvá sa podľa tohto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia 

verejnému užívaniu zodpovedajúce ich určeniu. Sú to najmä: miestne komunikácie, chodníky, 

cesty, kvetinové záhony, mosty, areál pri kultúrnom dome a obecnom úrade, areál cintorína, 

čakárne SAD, ihrisko, voľné plochy so zeleňou a pod. 

 

§ 2 

Čistota verejných priestorov a verejnej zelene 

 

1. V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného 

prostredia sa v obci   z a k a z u j e znečisťovanie verejného priestranstva najmä: 

a) odhadzovaním smetí, popola, papiera, obalov, zvyškami jedál, 

ovocia, zeleniny a ostatnými nepotrebnými vecami 

b) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, 

prevádzaním údržby motorových vozidiel 

c) znečisťovať chodníky a verejné priestranstvá pred rodinnými 

domami 

d) vylievať znečistené úžitkové vody do uličných priekop ako aj 

vypúšťanie splaškových vôd z domácností  

e) znečisťovať verejné priestory domácimi zvieratami 

f) znečisťovať cesty motorovými vozidlami, nemotorovými 

vozidlami, ktoré rozvážajú slamu, siláž a pod. 

g) spaľovať mokrý odpad, vypaľovať trávu a spaľovanie v smetných 

nádobách. Spaľovať možno iba suchý odpad za priaznivých 

poveternostných podmienok a to tak, aby neboli poškodený 

susedia ani iní občania v blízkosti. Počas letných mesiacov júl, 

august je zakázané akékoľvek spaľovanie. 

 

2. Dvory, záhrady a iné nehnuteľností (najmä za záhradami rodinných domov), ktoré                   

            hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník /užívateľ/ upravovať a trvale  

            udržiavať. 

3. Uličné priečelia /fasády/ obytným domov a iných objektov v obci musia byť     

      udržiavané tak, aby svojím výzorom nenarušovali vzhľad obce 

4. Priestranstvá pred rodinnými domami ako i objektmi, resp. pred pozemkami musia 

byť udržiavané /kosené/ tak často, ako si to situácia bude (najmä vo vegetačnom 

období) vyžadovať 



5. Rodinné domy, objekty, staré okrasné záhrady, pozostatky starších rodinných domov 

alebo iné nehnuteľností, ktoré nie sú obývateľné v čo najkratšom čase na základe 

rozhodnutia príslušného orgánu odstrániť. 

6. Zakazuje sa skladovať a vysýpať na verejných priestranstvách stavebný materiál a iné 

materiály /zemina, piesok, drevo/. 

§ 3 

Udržiavanie čistoty vodných tokov 

 

1.Územie vodného toku potoka Perky nie je miestom pre ukladanie odpadov. Spôsob 

nakladania s odpadmi je stanovený vo VZN o odpadoch. 

2. Obec má všeobecnú vodoochrannú funkciu. V prípade živelnej pohromy alebo inej 

mimoriadnej udalosti zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou. 

 

§ 4 

Skladanie a nakladanie materiálu 

 

Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejnom priestranstve /aj pred rodinnými domami 

v jednotlivých uliciach/ sa dovoľuje len vtedy, ak sa to nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na 

inom mieste a čo najkratšiu dobu. Po manipulácii je prepravca alebo príjemca povinný 

verejné priestranstvo vyčistiť, resp. dať do pôvodného stavu. 

 

Odvoz starých nepotrebných vecí, materiálu z búrania, odpadu zo stavebných úprav a opráv 

zabezpečuje vlastník stavby objektu v čo najkratšom čase tak, aby nedošlo k znečisťovaniu 

príslušnej časti obce na vlastné náklady. 

 

Smetné nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo na okraji vozoviek len na nevyhnutne 

potrebný čas. Po vyprázdnení musia byť jednotlivými užívateľmi uložené na bezpečné miesto 

pred domom. 

 

§ 5 

Vykonávanie stavebných prác 

 

1. Individuálni stavebníci alebo organizácie pri stavebných prácach musia dbať, aby sa 

verejné priestranstvo (vrátane priestorov pred domami a inými objektami) 

neznečisťovalo a pre tento cieľ vykonať potrebné opatrenia. Skladovanie stavebných 

materiálov na týchto priestranstvách povolí starosta obce na písomné požiadanie 

občana na nevyhnutne potrebný čas. Nad stanovenú dobu bude vyrúbený poplatok 

v zmysle VZN obce o miestnych poplatkoch. 

2. Akékoľvek stavby, napr. prestavby, prístavby, stavebné úpravy, žumpy, oplotenia, 

studne, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia, resp. ohlásenia 

(stavebný zákon). 

 

§ 6 

Opatrenia proti hluku a na ochranu prírody 

 

1. V dobe od 22.00 hod do 05.00 hod rannej, ako i v nedeľu a iný uznaný sviatok po celý 

deň sa zakazuje ohrozovať obyvateľov nadmerným hlukom spôsobeným napr. krikom, 

hulákaním, hudbou, autami, kosačkami, pílami, zábavnou pyrotechnikou. 



2. Nadmerný hluk spôsobený zábavnou pyrotechnikou, resp. ohňostrojom je možný iba 

prvý deň v roku v čase od 00,00 hod do 03.00 hod. V ostatnej dobe len na osobitné 

povolenie Obce. 

 

 

 

 

§ 7 

Udržiavanie poriadku v obecných budovách 

 

1. V budove kultúrneho domu a obecného úradu sa zakazuje: 

 Neprimeraný hluk 

 Používanie zábavnej pyrotechniky vrátane v areáli KD 

 Ničenie budov a ich zariadení 

 Pri kultúrno-spoločenských  podujatiach je za poriadok zodpovedný poriadateľ akcie 

 

2. Zakazuje sa ničenie autobusových zastávok. 

 

 

§ 8  

Sankcie 

 

Za nedodržanie ustanovení tohto VZN budú porušovatelia postihnutí podľa zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Je čestnou povinnosťou každého 

občana obce upozorniť a oznámiť každé poškodenie verejných zariadení a porušenie 

ustanovení tohto VZN s uvedením vinníkov orgánom obce. 

 

 

§ 9 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú orgány obce (starosta, 

poslanci OZ) 

2. Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade 

3. Toto VZN nadobudne účinnosť po uplynutí 15 dňa odo dňa jeho zverejnenia na 

úradnej tabuli. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené rozhodnutím Obecného zastupiteľstva 

v Šuriankach, dňa 22.02.2012. 

 

 

Viliam Búcora 

Starosta obce 

 

Vyvesené pred schválením: 02.02.2012 

Zvesené:                               17.02.2012 

 

Vyvesené po schválení:        23.02.2012 

Zvesené:                                09.03.2012 

 



 

 

 

 

 

 

 


