
 Návrh 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

OBCE  ŠURIANKY č.  1/2015 
ktorým sa vyhlasuje  

obecné chránené územie Šuriansky park  

   

  

Dátum vyvesenia návrhu VZN:     18.11.2015  

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:   30.11.2015 
  

  
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a 
právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na 
adresu Obecný úrad 951 26 Šurianky 54, alebo ústne do zápisnice na OcÚ.   

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 
Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa nemusí prihliadať.  

  

  
Obecné zastupiteľstvo obce Šurianky, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. f) g) h) n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 25a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým 

sa vyhlasuje:   

  

  

Čl.1  

OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE  
  

1.1 Názov   
 

Obecné chránené územie Šuriansky park (ďalej len „obecné chránené územie“).  

   

1.2 Lokalizácia   
 

Obecné chránené územie sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, v katastrálnom území Šurianky, v 

zastavanom území mesta na parcele č. 14/1 podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 2880 so stavom 

k 16.11.2015 



 

1.3 Celková výmera  
 

Celková výmera obecného chráneného územia je 0,9500 ha.   

  

1.4 Vymedzenie  
 

Obecné chránené územie je v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy v mierke  1 : 2880 so stavom 

k 16.11.2015   

  

  

Čl.2  

PREDMET OCHRANY A OCHRANNÉ PODMIENKY   
  

2.1 Predmet ochrany   
Účelom vyhlásenia obecného chráneného území je ochrana parku s jeho významnou biologickou, vedeckou, 

estetickou, kultúrnou hodnotou. Predstavuje významný ekostabilizačný prvok v urbanistickej krajine. 

  

  

22.2 Ochranné podmienky  
Na zabezpečenie ochrany a starostlivosti o obecné chránené územie sa určuje a vymedzuje zakázaná 

činnosť a činnosť vyžadujúca súhlas.  

  

2.2.1 Zakázaná činnosť  
V obecnom chránenom území je zakázané: 

a) budovať nové stavby okrem objektov drobnej architektúry (mobiliárov), 

b) pokladať nové hlavné rady inžinierskych sietí okrem verejného osvetlenia, 

c) vchádzať a stáť s motorovým vozidlom a bicyklom na plochách zelene a v ochrannom pásme 

drevín mimo existujúcich spevnených chodníkov okrem zabezpečovania údržby parku, 

d) odcudzovať a poškodzovať dreviny, byliny a objekty drobnej architektúry, 

e) znečisťovať trávniky, záhony a ostatné plochy zelene, 

f) zakladať ohne, táboriť a využívať plochy zelene na nocovanie, použiť zariadenie spôsobujúce 

svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, 

g) vstupovať do kvetinových záhonov, krovitých porastov s výnimkou zabezpečovania ich údržby, 

h) voľne púšťať psy a domáce zvieratá. 

 

2.2.2 Činnosť vyžadujúca súhlas  
V obecnom chránenom území Šuriansky park sa obmedzuje: 

a) budovanie peších a cyklistických komunikácií. 

b) budovanie objektov drobnej architektúry (mobiliárov). 

c) kladenie inžinierskych sietí verejného osvetlenia. 

d) organizovanie verejných športových, spoločenských a iných verejnosti prístupných podujatí. 

e) realizovanie výkopových prác pre prípojky inžinierskych sietí, vykonávanie opráv alebo 

rekonštrukcií inžinierskych sietí. 

Tieto činnosti je možné realizovať iba s predchádzajúcim súhlasom Obce Šurianky. 

 

Čl. 4 

VYZNAČENIE A OZNAČENIE 
  

4.1 Vyznačenie 



Obecné chránené územie bude vyznačené na mapových podkladoch - v katastrálnej mape v zmysle § 51 

ods. 3 a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

  

4.2Označenie                                                                                              

Označenie vykoná obec podľa § 52 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a § 19 ods. 10 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.                                                                   

   

 

Čl. 5 

SANKCIE 
 

5.1 Konanie fyzickej osoby, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN, je kvalifikované ako 

priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.  

  

5.2 Podľa §27b ods.1 písm.a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

za porušenie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie 

môže obec uložiť pokutu až do výšky 6638 eur.  

  

5.3 Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho 

konania.   

  

Čl.6 

PRÍLOHY 
  

6.1  Kópia katastrálnej mapy podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností s vyznačením hraníc 

obecného chráneného územia  

6.2 Ortofotomapa – širšie vzťahy  

6.3 Súpis parciel  

6.4 Popis hodnôt obecného chráneného územia  

6.5 Mapa zón ochrany obecného chráneného územia  

6.6 Vzor tabule na označenie obecného chráneného územia  

6.7 Vzťah obecného chráneného územia k územnoplánovacej dokumentácii mesta a regiónu 

(Zhodnotenie vzťahu na podporu zámeru vyhlásiť obecné chránené územie. Myslí sa ÚP, MÚSES, 

RÚSES)   

  

Čl.7 

ÚČINNOSŤ 

 

Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Šuriansky park“ bolo 

schválené Obecným zastupiteľstvom v Šuriankach dňa .................. a nadobúda účinnosť 

dňa............................. 
 

  

  

  


