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Obec Nižný Kručov na základe ustanovenia článku 67 ods. 1 a článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, § 4 ods. 5 písm. a) bod 5, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

vydáva toto  

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2022  

 

o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo na určitom mieste 

 

§ 1 Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“ ) je v súlade s 

platnými právnymi predpismi a s cieľom zabezpečenia verejného poriadku stanoviť 

činnosti, vykonávanie ktorých obec Nižný Kručov na svojom území zakazuje alebo 

obmedzuje.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje pre všetkých obyvateľov obce, 

návštevníkov, fyzické osoby a právnické osoby nachádzajúce sa na území obce, pre 

vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností, turistov a ostatných osôb prechádzajúcich 

cez obec, alebo zdržujúcich sa na území obce Nižný Kručov.  

 

§ 2 Zákaz výkonu určitých činností na území obce 

 

1. Na detských ihriskách a športoviskách sa zakazuje:  

a) požívanie alkoholu, iných omamných látok a fajčenie,  

b) poškodzovanie zariadenia a jeho používanie v rozpore s účelom, na ktoré je 

určené,  

c) odstraňovanie zariadenia z priestorov ihriska,  

d) vjazd motorovými vozidlami,  

e) používanie zariadení detského ihriska osobami staršími ako 18 rokov,  

f) používanie lavičiek na iné účely ako sedenie,  

g) vnášanie odpadkov alebo väčších predmetov, nesúvisiacich s účelom daného 

zariadenia, 

h) vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá, 

2. Na území obce Nižný Kručov sa na verejne prístupných miestach zakazuje: 

a) odkladať a odhadzovať odpadky mimo vyhradeného miesta, vyberať odpadky 

zo smetných nádob, znečisťovať verejné priestranstvá alebo priestory verejných 

inštitúcií, zriaďovať skládky, znečisťovať územie obce komunálnymi odpadmi, 

drobnými odpadkami a inými látkami, zriaďovať skládky stavebného odpadu, 

vypúšťať splašky na verejné priestranstvo, 

b) znečisťovať verejné priestranstvá, znečisťovať verejne prístupné objekty a 

zariadenia umiestnené na nich (napr. autobusové zastávky, dopravné zariadenia, 

stĺpy verejného osvetlenia, lavičky, vývesné tabule a pod.) svojvoľným 



vylepovaním plagátov, komerčnými a reklamnými oznamami, sprejovaním, 

nápismi a kresbami, či inak poškodzovať,  

c) svojvoľne vysádzať stromy, kry a rastliny na verejných plochách a vykonávať 

úpravy bez ohlásenia obci Nižný Kručov a následného schválenia,  

d) umožniť prenikanie zvierat na verejné priestranstvá a ponechať tam ich 

exkrementy, vypúšťať a ponechať zvieratá bez dozoru a kontroly, vstupovať so 

zvieratami na cintorín, detské ihrisko a športoviská,  

e) páliť popadané lístie, zvyšky rastlín a suchú trávu,  

f) parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na 

trávnatých plochách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve obce,  

g) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni,  

h) prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním 

alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval 

okolie zápachom, 

i) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, zakrývať, pozmeňovať alebo 

premiestňovať dopravné značky, verejnoprospešné zariadenia, orientačné a 

informačné zariadenia alebo turistické značky, 

j) zakazuje sa jazdiť motorovým vozidlom (auto, motocykel, štvorkolka a pod.) 

zámerne takým spôsobom, že motor, pneumatiky alebo iné súčasti vozidiel 

vydávajú hlasné nepríjemné a verejnosť obťažujúce zvuky, 

k) vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k nadmernému obťažovaniu 

obyvateľov pachmi, prachom, dymom, hlukom a vibráciami. 

 

§ 3 Obmedzenie výkonu určitých činností na území obce 

 

Na území obce Nižný Kručov v záujme zamedzenia narušenia pokojného života občanov, 

predchádzania sťažnosti a sporov a zachovania hodnoty času odpočinku sa stanovujú tieto 

obmedzenia: 

1. Dodržiavanie podmienok nočného pokoja: 

a) čas nočného pokoja na území obce je stanovený od 22.00 hod do 6.00 hod 

nasledujúceho dňa, nočný pokoj sa zakazuje rušiť nad mieru primeranú 

pomerom hlasovými, zvukovými a svetelnými prejavmi,  

b) tento zákaz sa nevzťahuje na:  

 všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní 

služieb upravený osobitne vo všeobecne záväznom nariadení obce,  

 organizované podujatia, ktoré boli obci vopred oznámené,  

 výročné a slávnostné akcie uskutočňované obcou,  

 stavebné alebo iné pracovné činnosti vykonávané na základe povolenia 

obce, zimnú údržbu miestnych komunikácií, ich čistenie alebo 

odstraňovanie havárií, odstraňovanie následkov živelných pohrôm a 

havárií,  

 oslavy konca kalendárneho roka – Silvester, v dobe od 31. decembra od 

22.00 hodiny do 1. januára do 02.00 hodiny. 



2. Dodržiavanie času výstavby a rekonštrukcie stavieb:  

a) na území obce sa výstavba a rekonštrukcia stavieb a bytov povoľuje v 

pracovných dňoch a v sobotu v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. Zakazuje 

výstavba a rekonštrukcia stavieb a bytov v nedeľu a vo sviatky v dňoch 5. júla, 

15. septembra a 1. novembra. Obmedzenie sa nevzťahuje na prípady súvisiace s 

odstraňovaním havarijného stavu v dôsledku živelnej pohromy.  

3. Dodržiavanie údržby zelene: 

a) údržba zelene drobnými motorovými mechanizmami sa na území obce povoľuje 

v pracovných dňoch a v sobotu v čase od 06.00 hod. do 21.00 hod. Na území 

obce sa zakazuje údržba zelene drobnými motorovými mechanizmami v nedeľu 

a vo sviatky v dňoch 5. júla, 15. septembra a 1. novembra.   

4. Dodržiavanie času manipulácie s drevenou hmotou:  

a) manipulácia s drevom, rezivom, drevnou hmotou, prostredníctvom cirkulárok, 

fréz, motorových píl, hobľovačiek a iných mechanizmov určených na 

spracovanie drevnej hmoty sa na území obce povoľuje v pracovných dňoch 

a v sobotu v čase od 06.00 hod. do 21.00 hod. Na území obce sa manipulácia s 

drevom, drevnou hmotou, prostredníctvom cirkulárok, fréz, motorových píl, 

hobľovačiek a iných mechanizmov určenými na spracovanie drevnej hmoty 

zakazuje v nedeľu a vo sviatky v dňoch 5. júla, 15. septembra a 1. novembra.  

5. Dodržiavanie pokoja pri konaní obradov: 

a) v okruhu miestneho cintorína a kostola do 100 m sa v čase konania svadobných 

a pohrebných obradov obmedzuje stavebná činnosť, údržba zelene motorovými 

mechanizmami, umývanie automobilov a manipulácia s drevnou hmotou 

prostredníctvom cirkulárok, fréz, motorových píl, hobľovačiek a iných 

mechanizmov. 

 

§ 4 Kontrolná činnosť a sankcie 

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce vykonávajú: 

a) starosta obce, 

b) obecný úrad – poverení zamestnanci, 

c) hlavný kontrolór obce, 

d) poslanci obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí daných zákonom 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Sankcie za nedodržiavanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených 

v tomto nariadení upravuje osobitný predpis – § 48  zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch.  

3. Obec pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky 

protiprávneho konania, na porušenie viacerých zákazov a na opakované porušenie 

zákazov a obmedzení uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení.  

4. Pokuty za porušenie všeobecne záväzného nariadenia sú príjmom obce Nižný Kručov.   

 

 




