
 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  OBCE  LÚČINA         

o ochrane verejného  poriadku  v obci  
č. 3/2017 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Lúčina v súlade s ustanoveniami zákona   SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších úprav a doplnkov vydáva 
toto: 

Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane verejného poriadku v obci Lúčina 
 

Článok 1. 
Rozsah úpravy  vzťahov 

 
   1) Všeobecne záväzné nariadenie upravuje vzťahy fyzických a právnických 
       osôb zamerané na ochranu verejného poriadku a s tým súvisiacu ochranu 
       majetku, životného prostredia, zdravia a života občanov. 
 

2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného 
    nariadenia nemôže bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených 
    záujmov iných. 
 

3) Za Obec Lúčina konajú vo veciach upravených týmto všeobecne 
záväzným nariadením starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, 
kontrolór obce, zamestnanci obce, ktorí boli starostom obce poverení do 
funkcie dozorcu verejného poriadku. 

        
  4) Za právnickú osobu sú oprávnení a zodpovední vykonávať právne úkony 
      štatutárni zástupcovia alebo tí, ktorí môžu konať na základe plnej moci. 
 
 

Článok 2 
Verejné priestranstvo 

 
     Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky verejnosti prístupné  
nehnuteľnosti v obci ( parky, komunikácie,  obslužné priestranstvá, cintoríny, športové 
ihriská, školy a školské zariadenia, autobusové zástavky, obecné verejné studne a iné 
nehnuteľnosti)  okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve súkromných alebo právnických 
osôb s výnimkou obce. 

 
 

Článok 3 
Čistota verejných priestranstiev 

1) Vlastníci a užívatelia domov, bytových jednotiek, pozemkov, prístupových 
vjazdov do rod. domov a bytoviek, ako i mostíkov, ktoré sú priľahlé 



k danej nehnuteľnosti v zastavanom území obce a hraničia  s cestou, alebo 
miestnou komunikáciou sú v zmysle § 9 zákona č. 135 o pozemných 
komunikáciách  povinní: 

     a)  vyššie uvedené  priestranstvá pravidelne čistiť a udržiavať. 
     b)  v zimnom období  zodpovedajú za schodnosť na týchto 
          nehnuteľnostiach  odprataním snehu a v prípade poľadovice vykonajú 
          posyp nehnuteľnosti.  Taktiež zodpovedajú za prípadný úraz na tejto  
          nehnuteľnosti, z dôvodu zanedbania  povinností. 
 

2) Vlastníci pozemkov alebo ich užívatelia sú povinní chrániť porasty pred 
škodcami a pozemky pred zaburinením a robiť na vlastné náklady 
opatrenia na zamedzenie výskytu a rozširovaniu škodcov. Sú povinní kosiť 
burinu a trávnaté plochy podľa potreby,  najmenej  však dvakrát 
v kalendárnom roku. 

  
3) Čistenie miestnych komunikácií,  parkov, verejnej zelene, cintorínov, 

obslužných priestranstiev a iných priestorov vo vlastníctve obce v letnom 
aj zimnom období zabezpečuje obec. 

 
 

Článok  4 
Činnosti narušujúce verejný poriadok 

 Za činnosti narušujúce verejný poriadok sa na účely tohto všeobecne 
záväzného nariadenia obce považuje : 
1. podľa §47 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: 

a. neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, 
b. porušenie nočného kľudu, vzbudenie verejného pohoršenia, 
c. znečistenie verejného priestranstva či verejne prístupného objektu, 
d. nečistenie verejnoprospešného zariadenia plagátovou výzdobou, 
e. komerčnými a reklamnými oznamami, 
f. zanedbanie upratovania verejného priestranstva, 
g. poškodenie alebo neoprávnené zabratie verejného priestranstva, 

verejne prístupného objektu alebo verejnoprospešného zariadenia. 
2. podľa §49 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: 

a. ublíženie na cti (urazenie, vydanie na posmech), 
b. ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, 
c. narušenie občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, 

drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, 
schválnosťami alebo iným hrubým správaním. 

 
 

Článok 9 



Zodpovednosť za škodu 
 

1) Fyzická a právnická osoba musí zvoliť také konanie, aby nebol rušený 
verejný poriadok, nočný kľud, spôsobená ujma na zdraví, živote, majetku a 
aby nedochádzalo k ohrozovaniu ani škode na životnom prostredí. 

2) Za spôsobenú škodu nesie každý zodpovednosť podľa všeobecne právnych 
ustanovení (občiansky zákonník, obchodný zákonník, zákon o priestupkoch, zákon 
o správnom konaní a iné). 

 
 

Článok 10 
Úprava vzťahov v oblasti verejného poriadku 

 
1) Fyzická a právnická osoba nachádzajúca sa v obci Lúčina je povinná konať 

tak, aby svojim konaním pomohla a zabezpečila ochranu verejného 
poriadku na celom území obce. 

2)  Každý je povinný dodržiavať nočný kľud,  v dobe od 22,00 hod. do 06,00 
hod. ranej. V tejto dobe nemôže hlukom, pachom ani inými negatívnymi 
vplyvmi rušiť ostatných.  

3) Kultúrne a spoločenské podujatia pre mladistvých sa môžu usporadúvať len 
v čase do 22,00 hod.  

4)  Povolenie na predĺženie záverečnej hodiny vydá obec na základe písomnej 
žiadosti organizátora kultúrnych a spoločenských podujatí. Súhlas na 
predĺženie záverečnej hodiny udeľuje starosta obce na základe žiadosti 
doručenej na OcÚ v lehote najmenej 3 pracovné dni pred konaním 
podujatia. Súhlas nie je potrebný na konanie  slávností a svadieb, pričom 
oznamovacia povinnosť nie je týmto dotknutá. 

5) Organizátor podujatia, alebo prevádzkovateľ  zariadenia musí  v priebehu 
podujatia zabezpečiť usporiadateľskú službu, povinnosťou ktorej je 
zabezpečiť poriadok a dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia 
a protipožiarnu ochranu, ako i iných zákonných ustanovení. 

6)   Všetky subjekty sú povinné dodržiavať vo svojej činnosti zákon č. 
219/1996 Z. z. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami,  obce 
Lúčina o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov vo 
vymedzenom priestore. 

Článok 11 

Úprava vzťahov v oblasti ochrany majetku a životného prostredia  na 
verejných priestranstvách 

 

1) Verejné priestranstvá a zariadenia sa môžu užívať len za účelom 
zodpovedajúcim ich povahe a určeniu, poškodzovanie alebo ničenie sa 
zakazuje. 



2) Platí všeobecný zákaz poškodzovať verejné a všeobecne prospešné 
zariadenia v majetku obce, resp. vo vlastníctve právnických a fyzických 
osôb, ktoré sú umiestnené na verejne prístupných miestach .( dopravné značky, 
reklamné tabule, autobusové prístrešky, verejnú zeleň, verejné osvetlenie, miestny rozhlas 
i iné. ). 

Článok  12 

Konanie o priestupkoch 
1) Tomu, kto vykoná činnosť, ktorú toto nariadenie zakazuje, resp. je v rozpore 

s týmto nariadením, môže obec uložiť pokutu. 
2) Na konanie o uložení pokuty podľa tohto nariadenia sa primerane použijú 

ustanovenia zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia §47 a § 48 zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako i iné 
zákonné ustanovenia. 

3) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva starosta obce, poslanci 
OcZ, kontrolór obce, dozorca verejného poriadku a pracovníci obce. Iné 
osoby môžu vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia na základe 
písomného poverenia starostu obce. Osoby uvedené v tomto odseku môžu pri 
vykonávaní kontroly dodržiavania tohto nariadenia vykonať objasnenie 
skutkového stavu za účelom zdokumentovania porušenia tohto nariadenia.  

 

Článok 13 

Účinnosť 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo  
obce Lúčina  dňa:  14.12.2017 uznesením č. 9/2016. 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli 

dňa: 19.12.2017 

2)  a zvesené dňa:  

3) Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčina č. 3/2017 o ochrane verejného 
poriadku nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2018. 

4) Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2017 zo dňa 10.11.2016. 

 
 
V Lúčine 14.12.2017 
 
 
 

Mgr. Roman Chovanec 
starosta obce Lúčina 


