Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove , v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 zákona SNR č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení č. 3 o verejnom poriadku na území Obce Bacúrov.
PRVÁ ČASŤ
Úvodné a základné ustanovenia
§1
Účel Všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenie) je stanoviť pravidlá a
povinnosti obyvateľov obce, návštevníkov obce a právnických osôb pôsobiacich na území obce pri
dodržiavaní verejného poriadku.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Verejným poriadkom súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn tvoria pravidlá
uvedené v platných 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. Sú to najmä pravidlá
udržiavania čistoty na verejných priestranstvách a na miestach verejne prístupných, užívania
verejných priestranstiev, parkovania motorových vozidiel, dodržiavania podmienok nočného
kľudu , ochrany povrchových a podzemných vôd.
2. Verejným priestranstvom každé miesto, ktoré je prístupné viacerým osobám, na ktorom sa viac
osôb spravidla zdržuje, ktoré možno obvyklým spôsobom užívať, pokiaľ jeho užívanie obec
neobmedzilo. Sú to najmä námestia, parky, chodníky, miestne komunikácie, obratiská,
parkoviská, preluky, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné schody, verejné plochy zelene a
nábrežia. Verejným priestranstvom nie sú pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických

osôb mimo tých, ktoré sú vo vlastníctve obce Bacúrov. Verejným priestranstvom nie sú
pozemky, ktoré obec prenajala.
3. Verejne prístupným miestom každé miesto slúžiace trvale alebo prechodne verejnosti,
ktoré je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za úplatu. Sú to najmä reštaurácie, hotely,
obchody, zariadenia spoločného stravovania, priestory úradných budov a zariadení, prevádzky
poskytujúce služby, zastávky autobusovej dopravy, nábrežia vodných tokov, športoviská, detské
ihriská, trhoviská, cintoríny.
4. Miestnymi komunikáciami všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obce
a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií. 1
5. Účelovými komunikáciami komunikácie, ktoré slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov
alebo jednotlivých objektov a nehnuteľností s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo
komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch.2 Účelové komunikácie sa
členia na verejné a neverejné. Účelové komunikácie v uzavretých priestoroch alebo objektoch sú
neverejné. Verejnú účelovú komunikáciu môže obec vyhlásiť za neverejnú len so súhlasom jej
vlastníka.
6. Nehnuteľnosťami pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.
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7. Stavbou stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je
pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu,3 stavebnotechnicky
vhodná a určená na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusí mať steny, ale musí mať strechu.
8. Bytovými budovami
stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na
bývanie.4 Medzi bytové budovy patria bytové domy, rodinné domy, ostatné budovy na bývanie,
napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.
9. Nebytovými budovami stavby, v ktorých je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy
určená na nebytové účely.5 Medzi nebytové budovy patria napríklad hotely, motely, penzióny a
ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty, budovy pre administratívu, správu a na
riadenie, pre banky a pošty, budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc,
dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská,
priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá, budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá,
knižnice a galérie, budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, nemocnice, zdravotnícke a
sociálne zariadenia, kryté budovy pre šport, poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale,
budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými
budovami.
10. Starým vozidlom vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť
vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým
vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste
alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska
ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce. Staré vozidlo je
odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla.
Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v príslušnom rozhodnutí určí obvodný úrad životného
prostredia.
11. Držiteľom starého vozidla fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo
nachádza.
12. Staveniskom priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných
prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných
na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok,
prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.6
13. Stavebnými prácami odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov.
Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi trvale a pevne zabudovávajú do stavby
alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia
technického, energetického a technologického vybavenia stavby, alebo ak sa stavba pripája na
verejné dopravné a technické vybavenie územia.7
14. Rozkopávkou zvláštne užívanie verejného priestranstva, ktoré akokoľvek narúša povrch
verejného priestranstva a jeho súčastí ako aj stavby pod ich povrchom, ktoré môže byť
vykonávané len na základe povolenia Obce Bacúrov . Rozkopávkou sa rozumie aj razenie
pretláčaním.
15. Spoločenským zvieraťom jedinec domestikovaného druhu psa, mačky, fretky, králika a jedinec
druhu zaradeného medzi hlodavce a okrasné ryby s výnimkou voľne žijúceho zvieraťa a zvieraťa
chovaného alebo držaného na farmárske účely chovaný najmä v domácnosti vlastníka alebo
držiteľa na naplnenie jeho záľuby, poskytovanie spoločnosti alebo na ochranu domácnosti
a majetku.8
16. Alkoholickými nápojmi liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75
objemového percenta alkoholu.9
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17. Zvukom akustické vlnenie, ktoré vyvoláva u človeka vnem.10
18. Hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk a to
najmä z týchto zdrojov: z priemyselnej, stavebnej a výrobnej činnosti, z mimopracovných aktivít
človeka, štekot psov, výrazné rytmické alebo tónové zložky vo zvuku, hlasitá reč, hudba,
intenzívne a náhodne sa opakujúce zvukové impulzy.
DRUHÁ ČASŤ
Dodržiavanie čistoty a poriadku
§3
Všeobecné povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností
1. Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia stavieb sú v súlade s rozhodnutím stavebného úradu
povinní
udržiavať stavbu v dobrom tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a
hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu estetický vzhľad celej stavby vrátane najmä okien, fasád, soklov, brán, odkvapových žľabov a
odtokových zvodov, striech, komínov, plotov a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 11
2. Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia stavieb sú povinní udržiavať dvory a záhrady, stromy a
kríky tak, aby týmito nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva, ničeniu životného
prostredia a kvetináče, ozdobné nádoby a iné predmety umiestňovať na oknách a balkónoch tak,
aby týmito neboli ohrozované osoby a nebolo znečisťované verejné priestranstvo.
3. Vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb sú povinní zabezpečiť podmienky pre riadny odvoz
komunálneho odpadu. Zároveň sú povinní udržiavať čistotu a poriadok na stojisku zberných
nádob a v ich okolí .
4. Ak sa na streche stavby alebo odkvapovom žľabe vytvoria ľadové cencúle, sú vlastníci,
správcovia, alebo užívatelia stavieb povinní tieto odstrániť, aby neohrozili život alebo zdravie
ľudí.
5. Dažďové vody nesmú byť odvádzané priamo na verejné priestranstvo
6. Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia pozemkov sú povinní udržiavať na pozemku čistotu a
starať sa o jeho estetický vzhľad, sú povinní udržiavať pozemok tak, aby sa na pozemku
predchádzalo výskytu a šíreniu burín, aby nedochádzalo k zriaďovaniu nepovolených skládok
odpadov na pozemku, alebo k inému znečisťovaniu.
7. Za poriadok a čistotu v bytových budovách, v nebytových budovách, vrátane dvorových častí a
podchodov, a k nim priľahlých pozemkov, zodpovedajú ich vlastníci, správcovia, alebo užívatelia.
§4
Udržiavanie čistoty a dodržiavanie verejného poriadku
1. Za účelom dodržania poriadku a ochrany životného prostredia na verejnom priestranstve
a verejnosti prístupnom mieste sa zakazuje:
a) odhadzovať najmä ohorky z cigariet, smeti, papiere, obaly všetkého druhu, fľaše, plechovky,
zvyšky jedál (ani ako krmivo vtáctvu), ovocie, zeleninu, popol a iné nepotrebné veci a odpadky,
mimo nádob na to určených,
b) znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami,
písaním, kreslením alebo iným podobným spôsobom,
c) vykonávať opravy a umývanie motorových vozidiel,
d) akokoľvek ohradzovať, znečisťovať, poškodzovať, znehodnocovať a ničiť verejnú zeleň, verejné
lavičky, odpadové nádoby, pamätníky, reklamné a informačné zariadenia a pod., zariadenia
detských ihrísk, verejného osvetlenia, autobusových zastávok, dopravného značenia, cestného
príslušenstva, a pod.
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e) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smetí a odpadkov a to aj na dvoroch, v záhradách, alebo
v smetných nádobách
f) vypaľovať akékoľvek porasty, ako medze, trávu, burinu, kroviská, záhrady, odpad a pod.
g) vyhadzovať odpad zo smetných nádob
h) umožniť prenikanie zvierat na verejné priestranstvá, vypúšťať a ponechať zvieratá bez dozoru
a kontroly
i) obťažovať občanov hlukom, prachom, dymom, zápachom, plynmi, parami, pevným a tekutým
odpadom, svetlom, vibráciami, tienením, žobraním, výbuchmi, detonáciami a svetlom
pochádzajúcim z používania zábavnej a inej pyrotechniky, mimo prípadov uvedených v tomto
nariadení
j) umiestňovať prekážky na príjazdových komunikáciách alebo nástupných plochách slúžiacich
požiarnej ochrane budov
k) odstavovať zničené, opotrebované vozidlá - vraky
l) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať alebo premiestňovať orientačné a informačné
označenia a turistické značky
m) hlasito nadávať, pľuť, vykonávať telesné potreby, alebo iným spôsobom porušovať všeobecne
zaužívané pravidlá správania sa
n) vstupovať so zvieratami alebo ich púšťať na detské ihriská alebo na pieskoviská
o) umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty, oznamy na iných miestach ako na to určených a to najmä
na stožiaroch verejného osvetlenia, stĺpikoch dopravných značiek, zábradliach, fasádach budov,
prístreškoch autobusových zastávok, cestovných poriadkoch autobusovej dopravy, telefónnych
automatoch, dverách rozvodných skríň, plotoch a pod.
p) ponechať vyčnievať stromy, kríky a iné rastliny na cesty a ulice cez hranicu vlastného pozemku
tak, aby prekážali chodcom a narúšali cestnú premávku,
2. V prípade znečistenia verejného priestranstva spoločenskými zvieratami má povinnosť okamžite
hygienicky odstrániť znečistenie osoba, ktorá má v tej chvíli zviera vo svojej starostlivosti.
§5
Udržiavanie čistoty verejného priestranstva
1. Organizátori kultúrnych, športových a iných podujatí konajúcich sa na verejnom priestranstve
a usporiadatelia zhromaždení sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť dostatočný počet
odpadkových košov a kontajnerov na komunálny odpad, tieto a podľa potreby vyprázdňovať a
dbať o ich riadny stav a vzhľad.
2. Organizátori kultúrnych, športových a iných podujatí konajúcich sa na verejnom priestranstve
a usporiadatelia zhromaždení na verejných priestranstvách sú povinní na vlastné náklady
zabezpečiť očistenie verejného priestranstva najneskôr do 4 hodín po ukončení podujatia a
zhromaždenia a nahradiť prípadnú škodu spôsobenú účastníkmi zhromaždenia.
3. Usporiadanie zhromaždení, kultúrnych, zábavných, športových a iných podujatí, prevádzkovanie
pohostinských a zábavných zariadení, zasahujúcich do stanoveného času nočného kľudu, je možné
len s predchádzajúcim súhlasom Obce Bacúrov.
§6
Používanie zábavnej pyrotechniky
1. Na území obce Bacúrov sa zakazuje používať zábavnú pyrotechniku okrem dňa 31. decembra
od 8.00 hod do 5.00 hod nasledujúceho dňa, t.j. 1. januára,
a) vo všetkých obytných zónach
b) v okolí kostola a iných zariadení
2. Obec môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku na použitie slávnostného ohňostroja.

§7
Dodržiavanie nočného kľudu
1. Čas nočného kľudu je od 22, 00 hod. do 6,00 hod..
2. Je zakázané rušiť nočný kľud hlasovými, zvukovými a svetelnými prejavmi, ako najmä krikom,
spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, signálnymi a osvetľovacími
svetlicami a pod.
3. Zákaz rušiť nočný kľud sa netýka činností určených
a) harmonogramom úpravy a čistenia komunikácií, ich zimnej údržby,
b) odstraňovania následkov živelných pohrôm a havárií rôzneho druhu, ktoré nie je možné
vykonať v inom čase,
c) v § 6 tohto nariadenia
§8
Predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov
1. Zakazuje sa predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve
v čase od 5,00 hod. do 4,00 hod. nasledujúceho dňa okrem dňa 31. decembra a 1. januára
príslušného kalendárneho roka.
2. Zákaz v zmysle bodu 1. tohto paragrafu sa nevzťahuje na verejné podujatia, na podujatia
usporadúvané fyzickými a právnickými osobami , na ktorých predaj, podávanie a požívanie
alkoholických nápojov povolilo Obec Bacúrov .

TRETIA ČASŤ
Podmienky prevádzky motorových vozidel
§ 9
Povinnosti užívateľov miestnych komunikácií
1. Zakazuje sa :
a) jazdiť motorovými vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré samy alebo svojím nákladom
znečisťujú vozovku
b) prepravovať na motorovom vozidle náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený, ktorý
rozpadávaním alebo odkvapkávaním znečisťuje vozovku, alebo zamoruje ovzdušie zápachom.
c) znemožňovať čistenie verejných priestranstiev a odvoz odpadu parkovaním motorového vozidla
d) jazdiť motorovými vozidlami, ktoré sú nadmerne hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie,
rozstrekovať motorovými vozidlami kaluže alebo blato, ako aj bezdôvodne ponechávať v chode
motor stojaceho motorového vozidla
e) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni
f) vykonávať údržbu alebo umývanie motorových vozidiel vo vodných tokoch a nádržiach a na
ich brehoch.
g) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov kolesami motorových vozidiel a iným spôsobom,
h) parkovať motorové vozidlá na príjazdových komunikáciách alebo nástupných plochách slúžiacich
požiarnej ochrane budov, na miestach vjazdov a výjazdov z pozemkov, objektov určených na
zásobovanie alebo vyhradených parkovacích miest

2. Užívatelia nesmú miestne komunikácie znečisťovať a poškodzovať; nesmú vchádzať na miestne
komunikácie s neočistenými vozidlami.12 V prípade, ak bude miestna komunikácia znečistená
motorovým vozidlom, vodič motorového vozidla, prípadne jeho vlastník alebo užívateľ je povinný
znečistenie bezodkladne odstrániť.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
§ 10
Podmienky pre niektoré spôsoby zvláštneho
užívania verejného priestranstva
1. Užívať verejné priestranstvo iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je
určené, je možné len na základe povolenia Obce Bacúrov. O povolenie je potrebné požiadať
najneskôr 30 dní pred zamýšľaným užívaním verejného priestranstva.
2. Každý, komu je vydané povolenie pre zvláštne užívanie verejného priestranstva je povinný :
a) dodržiavať podmienky pre užívanie verejného priestranstva obsiahnuté vo vydanom povolení,
b) používať verejné priestranstvo len v povolenom rozsahu tak, aby bolo čo najmenej obmedzované
jeho používanie k jeho pôvodnému účelu,
c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva nad mieru nevyhnutne potrebnú
pre účely jeho osobitného užívania, prípadne znečistenie denne odstraňovať vrátane priľahlých
plôch,
d) zabezpečiť prístup najmä k uzáverom vody, plynu, vypínačom elektrickej energie, hlásičom
požiarov a záchrannej služby,
e) pri skladovaní materiálov zachovávať protipožiarne a iné bezpečnostné predpisy a zabezpečiť
prístupové cesty a priestory pre prípadný protipožiarny, alebo iný zásah,
f) vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva najmä po
zotmení a v nočnej dobe
g) po skončení užívania verejného priestranstva pre zvláštne účely, toto uviesť na svoje náklady a
v stanovenom termíne do pôvodného stavu.
§ 11
Rozkopávky
1. Rozkopávky je potrebné vykonať organizovane a čo najskôr, podľa naliehavosti.
2. Rozkopávky je možné vykonávať len pri dodržaní najmä týchto podmienok :
a) Miesto rozkopávky musí byť označené tabuľou umiestnenou na viditeľnom mieste s označením
subjektu, ktorý rozkopávku vykonáva a termínom začatia a ukončenia prác.
b) Priestory rozkopávky musia byť vybavené zariadeniami tak, aby bola zabezpečená schodnosť
a zjazdnosť. Okolie po celej dĺžke rozkopávky musí byť opatrené zábranami upozorňujúcimi tretie
osoby na miesto rozkopávky a zamedzujúce im vstup do jej priestorov.
c) Ak je vykonávaná rozkopávka komunikácie, musí byť opatrená príslušnou dopravnou značkou.
d) Pokiaľ je rozkopávka vykonávaná na miestach dostatočne neosvetlených verejným osvetlením a
trvá i po zotmení a v nočnej dobe, musí byť opatrená výstražným osvetlením.
e) Po ukončení rozkopávky miesto rozkopávky a okolie uviesť do pôvodného stavu.
3. Správcovia inžinierskych sietí, ktorí zasahujú do verejných priestranstiev pri odstraňovaní
následkov havárií, sú povinní takýto zásah oznámiť Obce Bacúrov neodkladne po zistení havárie.
Následne písomne, najneskôr do 12 hodín od zistenia havárie, prípadne v najbližší pracovný deň,
požiadajú Obec Bacúrov o dodatočné povolenie na rozkopávku.
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§9 vyhl. FMD č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

PIATA ČASŤ
Ochrana vôd
§ 12
Ochrana povrchových a podzemných vôd
1. Na území Obce Bacúrov je zakázané :
a) Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta rieky, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta rieky
zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte,
kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých
môžu byť splavené do vodného toku.13
Zákaz sa nevzťahuje na činnosti vykonávané v súlade so zákonom o vodách.
b) Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať vodné stavby a zariadenia, ich funkcie, najmä ťažiť zeminu
z ochranných hrádzí, vysádzať na nich dreviny, pásť na nich alebo preháňať cez ne hospodárske
zvieratá a jazdiť po nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to určených.
c) Vypúšťať kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd.
SIEDMA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 13
Sankcie
1 . Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia možno postihnúť:
a) v prípade fyzických osôb ako priestupok v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov
b) v prípade právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie uložiť pokutu
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Kontrolu tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú poslanci Obecného zastupiteľstva
obce Bacúrov a Komisia životného prostredia a verejného poriadku Obecného zastupiteľstva
Bacúrov.
§ 14
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
13.04.2014 Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 16/2011.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28.04.2011.

Katarína Zlámalová
starostka

Vyvesené na úradnú tabuľu na pripomienkovanie dňa: 28.03.2011
Zvesené z úradnej tabule dňa: 14.04.2011
Prerokované dňa: 13.04.2011
Vyvesené na úradnú tabuľu po prerokovaní dňa: 14.04.2014
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§47 ods.1 zák.č. 364/2004 Z.z.o vodách v znení neskorších predpisov

