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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Mlynky dňa 15.06.2022 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Mlynky dňa 29.06.2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Mlynky dňa 01.07.2022 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Mlynky dňa 16.07.2022 

Účinnosť VZN odo dňa 01.08.2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch v súlade s § 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR                      

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

 

 

v y d á v a 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané 

alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 

 

č. 14/2022 
 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území 

obce Mlynky. 

2. Na území obce je každý povinný zdržať sa činnosti, ktoré narúšajú verejnú čistotu, 

verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými 

pravidlami občianskeho spolužitia. 

 

 

Článok II. 

Znečisťovanie verejného priestranstva 

 

Na území obce Mlynky sa zakazuje: 

a) odhadzovať mimo odpadových nádob akýkoľvek odpad a iné nepotrebné veci, 

b) znečisťovať verejné priestranstvá akýmkoľvek odpadom, 

c) vylievať na verejné priestranstvo vodu, ktorou sa umývajú okná alebo podlahy  

d) umývať, čistiť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou 

nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek 

vozidiel, výmeny kolesa a odstránenia drobnej funkčnej závady ako výmena sviečky, 

žiarovky a pod.  

e) poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné a pamiatkové objekty a 

zariadenia, lavice, vázy, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk  

f) vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad na verejných 

priestranstvách  

g) z balkónov, loggií a okien umiestnených v tesnej blízkosti chodníkov vyklepávať alebo 

prášiť deky, šatstvo, koberce, vyhadzovať rôzne predmety  
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h) odstavovať vraky vozidiel bez evidenčného čísla na verejných priestranstvách  

i) znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov alebo vysypaním odpadu mimo 

nich,  

j) skladovať odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, pri kontajneroch, na 

miestnych komunikáciách a chodníkoch bez povolenia vydaného obcou  

k) umiestňovať reklamy, plagáty, oznámenia na iných miestach, ako je povolené obcou  

l) vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k nadmernému obťažovaniu obyvateľov 

pachmi, prachom, dymom, hlukom a iným obdobným spôsobom 

m) znehodnocovať fasády objektov striekaním farieb, maľovaním, rytím, rezaním alebo iným 

spôsobom  

n) vylievať alebo vypúšťať látky škodiace vodám do pôdy, potoka alebo vodnej plochy  

o) vypúšťať odpadové vody do vodného toku bez povolenia vydaného príslušným orgánom 

štátnej vodnej správy  

p) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich, jazdiť 

vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojim nákladom znečisťujú 

vozovky  

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

odkvapkávaním znečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachov 

r) vysádzať stromy, kvety a kríky na verejných priestranstvách a vykonávať úpravy 

verejných priestranstiev bez predchádzajúceho súhlasu obce Mlynky.  

 

 

Článok III. 

Detské ihriská, športoviská a iné verejne prístupné miesta 

 

Na detských ihriskách, športoviskách a iných verejne prístupných miestach sa zakazuje: 

a) požívanie alkoholu, iných omamných látok a fajčenie  

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

vrátane lezenia na ploty a bránky  

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 

 

 

Článok IV. 

Lepenie plagátov 

 

        Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnených na nich (stĺpy 

verejného osvetlenia, autobusové zastávky, orientačné a informačné zariadenia) vylepovaním 

plagátov a iných propagačných materiálov. 

 

 

Čl. V. 

Nočný pokoj 

 

1. Čas nočného pokoja na území obce je od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa.  
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2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, vibráciami nad mieru primeranú 

pomerom (krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom z motorov áut, strojov, výbušnín, 

pyrotechnikou a pod.)  

3. Zákaz sa nevzťahuje na vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej 

údržby ciest, miestnych komunikácií a verejnej zelene (odstraňovanie snehu, poľadovice, 

živelné pohromy, odstraňovanie havárií a pod.) 
 

 

Čl. VI. 

Rušenie pokoja prevádzkou motorových vozidiel 

 

1. 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.  

2. Zákaz podľa predchádzajúceho bodu sa netýka riadne organizovaných, oznámených a 

povolených športových alebo iných podujatí. 

 

 

Čl. VII. 

Parkovanie motorových vozidiel 

 

1. Zakazuje sa parkovanie motorových vozidiel na obecnej zeleni a chodníkoch. 

2. Zakazuje sa parkovanie motorových vozidiel spôsobom, ktorý bráni prejazdu iných 

vozidiel, najmä zdravotnej služby, polície, odvozu odpadu, vozidiel zimnej údržby 

komunikácii. 

 

 

Čl. VIII. 

Používanie pyrotechnických výrobkov 

 

1. Používanie akýchkoľvek pyrotechnických výrobkov je na celom území obce Mlynky 

zakázané, okrem použitia pyrotechnických výrobkov v období od 31. decembra od 23,30 

hod. príslušného kalendárneho roka do 1. januára do 00,30 hod. nasledujúceho 

kalendárneho roka. 

 

 

Čl. IX. 

Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach 

 

Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívať alkoholické nápoje na týchto 

verejne prístupných miestach:  

a) detské ihrisko, multifunkčné ihrisko a ostatné hracie plochy prístupné deťom  

b) cintoríny 

c) autobusové zastávky 

d) verejné priestranstvo pred Základnou školou 

e) verejné priestranstvo pred obecným úradom.               

 

 

Čl. X. 
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Ochrana verejného poriadku 

 

1. Verejný poriadok je taký stav vnútorného života, v obci, ktorý zabezpečuje občanom a 

organizáciám na území obce osobnú a majetkovú bezpečnosť a obci vytvára podmienky 

pre nerušený výkon samosprávy.  

2. Priestupok voči verejnému poriadku – je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo sťažuje 

výkon samosprávy a štátnej správy na území obce. Jedná sa o neuposlúchnutie výzvy 

verejného činiteľa pri výkone právomoci, rušenie nočného pokoja, vzbudzovanie 

verejného pohoršenia, porušenie iných povinností, stanovených vo všeobecne záväzných 

predpisoch a všeobecne záväzných nariadeniach a vyhláškach orgánu samosprávy, pokiaľ 

sa týmto konaním ohrozí alebo naruší poriadok.  

3. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného 

činiteľa pri výkone jeho právomoci najmä tým, že:  

a) neupustí od konania, ktoré narušuje verejný poriadok,  

b) odmietne preukázať totožnosť oprávnenému orgánu obce pri výkone jeho právomoci, 

či pri kontrole,  

c) napriek výzve verejného činiteľa správa sa naďalej hrubo počas administratívnych 

úkonov, alebo v súvislosti s konaním o priestupkoch,  

d) neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu obce, resp. 

sťažuje vykonávať kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce,  

e) vedome porušuje príkaz, aby na nevyhnutnú dobu nevstupoval na určené miesta, 

alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh 

obce,  

f) poruší nočný pokoj,  

g) vzbudí verejné pohoršenie, najmä ak sa na verejnosti hrubo porušia zásady správania 

sa.  

4. Priestupku voči verejnému poriadku sa dopustí ďalej ten, kto:  

a) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejno- 

prospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami 

alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva,  

b) úmyselne zničí, poškodí , znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, 

zakryje alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie,  

c) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní verejných 

telovýchovných, športových alebo iných kultúrnych podujatí alebo v miestach 

určených na rekreáciu alebo turistiku,  

d) neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo 

verejnoprospešné zariadenie,  

e) neoprávnene založí skládku alebo odkladá odpady a odpad mimo vyhradeného 

miesta. 

5. Priestupkom proti verejnému poriadku sú taktiež: 

a) akékoľvek činy, vandalizmus, namierené voči majetku obce a občanom a ich majetku, 

ak sa nejedná o trestný čin,  

b) iné konanie fyzických a právnických osôb, ak je za priestupok toto konanie označené 

v ktoromkoľvek VZN obce alebo v zákone, ak sa týmto konaním ohrozí alebo naruší 

verejný poriadok.  

6. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí i ten, kto na území obce poruší zákon               

NR SR č. 219/1996 Z. z. V zmysle toho zákona sa zakazuje:  

a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie 

osobám mladším ako 18 rokov, osobám zjavne ovplyvneným alkoholom a na 

verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,  
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b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie 

vodičom,  

c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným 

alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej 

premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.  

7. Priestupku sa úseku verejného poriadku sa dopustí i ten, kto: 

a) bez ohlasovacej povinnosti a vydania rozhodnutia Obecným úradom v Mlynkoch 

usporiada kultúrne, športové, turistické alebo iné podujatie,  

b) kto poruší na území obce zákaz fajčenia (vyplývajúci zo zákona NR SR č. 377/2004 

Z.z.) 

c) vypúšťa splašky. 

8. Priestupku na úseku ochrany a využívaní poľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto na 

území obce poruší zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  

a) nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil 

poškodenie ( § 3 až 7 ),  

b) spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku,  

c) neusporiadal druh pozemku v teréne s jeho evidenciou v katastri ( §19, §29 ods.4)  

d) nesplnil povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej 

pôdy do jedného roka (§18),  

e) v rozpore s týmto zákonom zabral a použil poľnohospodársku pôdu na 

nepoľnohospodársky účel ( § 17 a §19),  

f) nesplnil povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy ( §3 až 8 a 

§13 až 19)  

g) spôsobil poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami (§8). 

 

 

Čl. XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto VZN obce Mlynky sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch dňa 

30.06.2022 uznesením č. 14/2022. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Mlynkoch. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.08.2022. 

 

 

 

V Mlynkoch dňa 30.06.2022 

 

        

                                                  

                                                                  Ing. Iveta Geletková 

                                                                                                                   starostka obce 

 

 

  


