Obec Hrachovo, Mieru 35, 980 52 Hrachovo
Číslo spisu: 193/2022-002

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovo č. 4/2022 o činnostiach, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
na území obce Hrachovo

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) zverejnený na
pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
10. 06. 2022
Zverejnený na webovom sídle obce dňa:
10. 06. 2022
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
10. 06. 2022
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
22. 06. 2022
Pripomienky zasielať:
 písomne na adresu: Obec Hrachovo, Mieru 35, 980 52 Hrachovo,
 elektronicky na adresu: michaela.vyvlekova@hrachovo.dcom.sk,
 ústne do zápisnice na obecnom úrade v Hrachove: u spracovateľa
návrhu VZN – Ing. Michaela Vývleková,
 telefónne číslo: 047/56 95 126.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
23. 06. 2022
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva v Hrachove uznesením číslo, zo
dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:

151/07/2022, zo dňa
12. 07. 2022
14. 07. 2022
14. 07. 2022
29. 07. 2022
01. 08. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Hrachove na základe ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení”)

sa uznieslo
na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Hrachovo č. 4/2022 o činnostiach, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území
obce Hrachovo (ďalej len „VZN“).

Článok 1
Základné ustanovenia
Na území obce Hrachovo (ďalej len ,,obec“) je každý povinný zdržať sa činností, ktoré
narúšajú verejnú čistotu, verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života
obyvateľov obce v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a
všeobecne uznávanými pravidlami občianskeho spolužitia.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn
tvoria pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa ktoré nie sú
právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia
nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme.
2. Verejne prístupným miestom, okrem verejného priestranstva, je aj každé miesto, slúžiace
trvale alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je prístupne voľné alebo za
úplat. Sú to parky, nástupiská, prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, vozidlá
verejnej dopravy, predajne potravín a iné predajne, prevádzky poskytujúce služby, cintorín a
pietne miesta, verejne prístupné miesta priľahlé k bytovým domom a iným stavbám a
ostatné verejne prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom.
3. Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty najmä – dreviny, byliny a ich spoločenstvá,
vyvinuté na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým
usmerňovaním zo strany obce, Verejná zeleň je spravidla majetkom obce, ktorá je verejne
voľne prístupná.
4. Nočným pokojom je časový úsek určený pre zabezpečenie zdravého nerušeného pokoja a
odpočinku obyvateľom obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho
spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.

Článok 3
Udržiavanie verejného poriadku
1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti obyvateľov, s cieľom zlepšiť
vzhľad a životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) nechať voľne pohybovať psov, chodiť so psami bez vodítka a so psami bez
nasadeného náhubku , ktorých výška dosahuje v kohútiku viac než 40 cm,
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b) umožniť prenikanie zvierat na verejné priestranstvá, vypúšťať a ponechať zvieratá bez
dozoru a kontroly, vstupovať so zvieratami do verejne prístupných budov, na cintorín, do
kostola, školy, na detské ihrisko a športoviská,
c) ukladať akýkoľvek odpad v okolí kontajnera alebo prehadzovať odpad cez plot v čase
keď je priestor kontajnera uzamknutý,
d) odkladať a odhadzovať odpadky mimo vyhradeného miesta, vyberať odpadky zo
smetných nádob, znečisťovať verejné priestranstvá alebo priestory verejne prístupných
budov, zriaďovať skládky, znečisťovať územie obce komunálnymi odpadmi, drobnými
odpadkami a inými látkami, zriaďovať skládky stavebného odpadu, vypúšťať splašky na
verejné priestranstvo alebo do potokov,
e) skladovať na verejných priestranstvách obce odpad, stavebný odpad, palivo bez
povolenia obce,
f) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné
nebezpečné látky, a v prípade ich objavenia kontaktovať obec alebo DHZO Hrachovo,
g) spaľovať domové smeti alebo odpad alebo iný odpad,
h) svojvoľne vytvárať skládky odpadu mimo miest na to vyhradených,
i) znečisťovať verejné priestranstvá smetím, papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami
jedál a nápojov, odpadom, odpadom z domov a ukladať ich mimo smetných
a zberných nádob,
j) znečisťovať verejné priestranstvá, verejne prístupné objekty a zariadenia umiestnené na
nich (napr. autobusové zastávky, dopravné zariadenia, stĺpy verejného osvetlenia,
lavičky, vývesné tabule a pod.) svojvoľným vylepovaním plagátov, reklamnými
oznamami, sprejovaním, nápismi a kresbami, či inak poškodzovať,
k) svojvoľne vysádzať stromy, kry a rastliny na verejných plochách a vykonávať úpravy
bez predchádzajúceho schválenia obcou,
l) vyhadzovať do potokov a rigolov odpad, trávu, lístie a iné nečistoty,
m) páliť popadané lístie, zvyšky rastlín a suchú trávu,
n) poškodzovať a ničiť verejnú zeleň, vyrubovať kríky a stromy na verejných
o)

p)

q)
r)

priestranstvách bez písomného povolenia obce.
požívanie alkoholických nápojov na športoviskách, na detskom ihrisku, na cintoríne, v
okolí kostola, obecného úradu a školy, na autobusových zastávkach a priestore okolo
nich, a verejných priestranstvách pred obchodnými prevádzkami a službami, pokiaľ na to
neboli vytvorené stolovacie a hygienické podmienky,
fajčiť na detskom ihrisku, športoviskách, na cintoríne, v kostole a jeho okolí, v areáli
školy a ďalších miestach podľa § 7 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
neoprávnene zaberať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie,
nad mieru primeranú pomerom obťažovať obyvateľov obce hlukom, prachom, dymom a
iným obdobným spôsobom.

Článok 4
Povinnosti užívateľov obecných a miestnych komunikácií
1. Zakazuje sa:
a) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni,
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b) znemožňovať alebo obmedzovať výkon zimnej a letnej údržby najmä zaparkovaním
motorového vozidla na iných ako na to určených miestach alebo vytvárať prekážky,
ktoré zabraňujú alebo obmedzujú jej riadny výkon,
c) parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na trávnatých
plochách, ktoré sú vo vlastníctve obce,
d) vykonávať umývanie, alebo údržbu, opravu motorových vozidiel na verejných
priestranstvách, pri vodných tokoch a na ich brehoch,
e) motorovým vozidlám parkovať pred Hasičskou zbrojnicou, iným ako členom DHZO
Hrachovo,
f) poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, zakrývať, pozmeňovať alebo premiestňovať
dopravné značky, verejnoprospešné zariadenia, orientačné a informačné zariadenia.

Článok 5
Ochrana životného prostredia
1. Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli
spôsobiť ich znečistenie, prípadne upchatie koryta, ukladať a stavať veci na brehoch,
ktoré by mohli byť splavené do vodných tokov a spôsobiť ich znečistenie prípadne
upchatie a následne vyliatie koryta vodného toku.
2. Zakazuje sa do vodných tokov a do pôdy a kanalizácie vylievať alebo vypúšťať obsah
žumpy, ako aj škodlivé kvapaliny, tekutiny schopné ohroziť užívateľov vody a stav flóry
a fauny.
3. Zakazuje sa parkovanie motorovým vozidlám a odstavovanie vozidiel na verejnej zeleni
a neoprávnením parkovaním na chodníkoch a cestách, poškodzovaním verejnej zelene,
verejnoprospešných zariadení a objektov.
4. Zakazuje sa využívanie verejného priestranstva a verejne prístupného miesta ktoré je
v správe alebo majetkom obce inak ako je na to určené.

Článok 6
Podmienky nočného pokoja
1. Čas nočného pokoja na území obce je určený od 22:00 hodiny do 06:00 hodiny
nasledujúceho dňa.
2. Nie je dovolené rušiť nočný pokoj nad mieru primeranú pomerom zvukovými, hlasovými,
svetelnými prejavmi alebo inak.
3. Tento zákaz sa nevzťahuje na:
a) zimnú údržbu miestnych komunikácií, na ich čistení,
b) odstraňovanie mimoriadnych udalostí, odstraňovaní živelných pohrôm a havárií,
c) výročné a slávnostné akcie uskutočňované obcou,
d) stavebné alebo iné pracovné činnosti konané na základe povolenia obce,
e) všeobecný prevádzkový čas prevádzkami služieb upravenými vo všeobecne
záväznom nariadení obce
f) organizované podujatia, ktoré boli obci a obcou vopred oznámené,
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g) oslavy konca kalendárneho roka,, Silvester“ 31. decembra od 22:00 do 1. januára
do 05:00 hodiny.

Článok 7
Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
1. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v prírodnom prostredí a v ich ochrannom
pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode Hrachovo.
2. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je vyhlásený na základe suchého a teplého
počasia trvajúceho viac ako päť po sebe nasledujúcich dní celoplošne na území okresu
Rimavská Sobota.
3. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.
4. Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa
pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sú podľa § 6 b zákona
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
sú povinný najmä:
a) zabezpečiť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
b) udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave
umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenia zásahu,
c) zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov
po ťažbe bol vybavený aspoň jedným hasiacim prístrojom vhodného druhu
a s hmotnosťou hasiacej náplne minimálne 5 kg.
5. Fyzickým osobám sa podľa. § 14 ods. 2. písm. a), b) a c) zákona č. 31/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom sa podľa § 8 písm. a), b) a c) na lesných pozemkoch a v prírodnom prostredí
zakazuje najmä:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru.
6. V prípade zisteného porušenia zákazu vypaľovania v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru je nutné kontaktovať OR HaZZ v Rimavskej Sobote na tel. č.: 150,
a DHZO Hrachovo.
7. Členovia DHZO Hrachovo budú v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
vykonávať monitorovaciu a hliadkovaciu činnosť v nepravidelných intervaloch po
dohovore s OR HaZZ v Rimavskej Sobote na území katastra obce Hrachovo, aby
sa tak zabránilo prípadným požiarom.
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Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Hrachove uznesením č. 151/07/2022,
zo dňa 12. 07. 2022.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

.......................................
Ondrej Knechta
starosta obce
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