
 

Obec Priepasné na základe ust. § 6 ods. 1  v spojení s § 4 ods. 5 písm. a) bod 5.   a v 

súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. n)   zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov   v y d á v a    

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
 

č. 1/2022 
    

o ustanovení  činností , ktorých vykonávanie je na území obce 
zakázané alebo obmedzené 

 
 

§ 1 
Úvodné  ustanovenie 

 
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s platnými právnymi predpismi a 

s cieľom zabezpečenia verejného poriadku stanoviť činnosti, vykonávanie ktorých obec na 
svojom území zakazuje alebo obmedzuje. 

 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické osoby a právnické osoby 

nachádzajúce sa na území obce. 
 

§ 2 
Zákaz  výkonu určitých činností na území obce  

  
(1) Na území obce Priepasné sa  na verejnosti prístupných miestach a to: 

areálov, ciest, chodníkov, ihrísk, trhových miest, pamätných miest, parkov a iných 
priestorov prístupných verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke 
vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak 
 
z a k a z u j e  

 
a) vyhlasovanie oznamov predajcov a výkupcov z vozidla  z dôvodu noriem platných 
pre ochranu spotrebiteľa, povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, 
ochrane prírody a krajiny, pre možné porušovanie autorských práv a pre prevenciu 
vzniku kriminality, 
b) vylepovanie a umiestňovanie plagátov, letákov, reklám, inzercií a iných obdobných 
všeobecných foriem informácií mimo vyhradených plôch obcou z dôvodu 
predchádzania a znehodnocovania poškodzovania majetku obce a verejnej zelene, 
c) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu alebo k narušeniu verejného 
poriadku ( napríklad znečisťovanie vykonávaním telesnej potreby, výkalmi, zvratkami, 
pľuvaním, odhadzovaním žuvačiek, prilepovaním žuvačiek, sprejovaním, lepiacimi 
páskami, lepidlom, farbami a podobne) z dôvodu predídenia páchania priestupkov, pre 
prevenciu vzniku kriminality, pre znehodnocovanie poškodzovania majetku 
obce, ochranu verejného zdravia a ochranu pamiatok, 



d) používať chemické postreky v čase keď lietajú včely z dôvodu ochrany životného 
prostredia a neželaného zvýšeného úhynu včiel, 
e) svojvoľne vysádzať stromy, kry a rastliny  
    1. na verejných plochách z dôvodu možného obmedzenia pravidelnej údržby, 
zamedzeniu výsadby inváznych rastlín, ohrozovania výkonu práv vlastníka pozemku, 
ohrozovanie blízkych stavieb a zachovania ochranných pásiem podľa platných noriem 
osobitých zákonov, 
     2. na pozemkoch a to tak, aby tienili alebo poškodzovali cesty, verejný rozhlas, 
verejné osvetlenie, kamerový systém, oplotenia susedov, susedných pozemkov, 
spôsobovali znehodnocovanie susedných stavieb (vlhnutím, praskaním múrov, a pod.), 
f) neoprávnene zaberať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo 
verejnoprospešné zariadenie –  priestranstvo, objekt alebo zariadenie je podporujúce 
rozvoj územia a ochranu životného prostredia, 
g) činnosti kosenie a pílenie vo sviatky: 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo 
Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 15. septembra, 1. novembra, 24. 
decembra, 25. decembra a 26. decembra v záujme zamedzenia narušenia 
pokojného života občanov, predchádzania sťažností a sporov a zachovania času 
odpočinku, obmedzenie podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na prípady súvisiace s 
odstraňovaním havarijného stavu po následkoch mimoriadnej udalosti. 

 
§ 3 

Obmedzenie  výkonu určitých činností na území obce  
  

(1) Na území obce Priepasné sa v období každého kalendárneho roka v súlade s § 127 
ods. a) zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka a v záujme zamedzenia narušenia 
pokojného  života občanov, predchádzania sťažností a sporov a zachovania času 
odpočinku obmedzuje v dňoch pracovného pokoja a dňoch sviatkov kosenie, pílenie, 
hobľovanie, zváranie, stavebné práce,  a pod. a to tak, že: vlastník nesmie svojou 
činnosťou nad mieru, ktorá je obvyklá obťažovať susedov hlukom, prachom, 
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, 
tienením a vibráciami. 

 
(2) Obmedzenie podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa nevzťahuje na prípady súvisiace s 
odstraňovaním havarijného stavu po následkoch mimoriadnej udalosti.  

 
§ 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
(1) Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné  dňa 

22.06.2022. 
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo obce Priepasné 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia. 

 
 

V Priepasnom , dňa 22.06.2022 
 

.................................................. 
Peter Czere 

starosta obce 


