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Obec Volica 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. 4/2022    

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  

  

Na území obce Volica sa  na verejnosti prístupných miestach a to: 

 

Znečisťovanie verejného priestranstva 

 

V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti obyvateľov, s cieľom zlepšiť 

vzhľad a životné prostredie v obci, sa na verejných priestranstvách zakazuje: 

a) poškodzovať, znehodnocovať, znečisťovať akúkoľvek zeleň a zariadenia na verejných 

priestranstvách- autobusové zastávky, vlaková zastávka, znečisťovať zeleň a zariadenia 

na verejných priestranstvách, ihriskách, pamiatkové objekty a pod. 

b) znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov alebo vysypaním mimo 

nich,skladovať odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, pri kontajneroch, 

na miestnych komunikáciách a chodníkoch bez povolenia vydaného obcou, 

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

pachmi, prachom, dymom, hlukom a vibráciami, 

d) vypúšťať odpadové vody do vodného toku bez povolenia vydaného príslušným 

orgánom štátnej správy, 

e) voľný pohyb psov bez dozoru a kontroly, vstup psov na miesta, ktoré sú vyznačené 

„Zákaz vstupu pre psov“ a na miesta krátkodobého oddychu obyvateľov, priestory 

vymedzené pre hry detí,  

 

                                                        § 3 

 



Povinnosti užívateľov miestnych komunikácií 

Zakazuje sa:  

a) parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na detských 

ihriskách, na športoviskách, na trávnatých plochách ako aj na cestách, ktoré sú v správe 

alebo vlastníctve obce, mimo miest na tieto účely určených, 

 

b) znemožňovať alebo obmedzovať výkon zimnej údržby najmä zaparkovaním motorového 

vozidla na iných ako na to určených miestach alebo vytvárať prekážky, ktoré zabraňujú 

alebo obmedzujú jej riadny výkon,  

 

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

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

vozovku. 

 

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

     odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachom, 

 

d) odstavovať vraky vozidiel bez evidenčného čísla na verejných priestranstvách, 

 

e) parkovať všetky druhy nákladných motorových vozidiel, prívesy, návesy, pojazdné      

mechanizmy, traktory a autobusy na verejných priestranstvách, na verejne prístupných 

miestach a miestnych komunikáciách v obytných zónach vrátane parkovísk, ktoré sú v 

správe alebo vo vlastníctve obce, mimo miest na tieto účely určených 

 

§ 4 

Lepenie plagátov 

 

    Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnené na nich 

(autobusové zastávky, vlaková zastávka,  stĺpy verejného osvetlenia a obecného 

rozhlasu, orientačné a informačné zariadenia a pod.  vylepovaním plagátov, iných 

propagačných materiálov. 

 

§ 5 

Nočný pokoj  

 

1. Čas nočného pokoja na území obce je od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa. 

 

2.          Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, vibráciami nad mieru primeranú 

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

pyrotechnikou a pod.) 

 

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.) 

 

 



§ 6 

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. 

 

§ 7 

Používanie pyrotechnických výrobkov 

 

1. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 je možné na území obce len v období od 

    31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, okrem 

    spoločenských podujatí organizovaných obcou alebo obci vopred oznámených na základe 

    predchádzajúceho súhlasu obce podľa osobitného zákona, za prítomnosti odborne spôsobilej osoby. 

 

2. Používanie pyrotechnických výrobkov ostatných kategórií sa obmedzuje na čas do 22:00 hod. 

    okrem použitia pyrotechnických výrobkov v období od 31. decembra príslušného kalendárneho    

    roky do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka 

 

§ 8 

Používanie alkoholických nápojov 

 

Zakazuje sa používanie alkoholických nápojov na všetkých verejných priestranstvách, parkoch a 

ihriskách, okrem prevádzky terás pohostinských zariadení a podujatí, ktorých organizovanie 

je povolené, alebo organizované obcou Volica. 

§ 9 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo  obce Volica   dňa 

…............................ 

(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Volica 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ........ . 

 

 

 

 

 

Vo Volici , dňa .............. 

 

Ing. Monika Rohaľová 

     .................................................. 

starostka obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


