
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 1/2016 o verejnom
poriadku na území obce (ďalej len nariadenie).

Obecné  zastupiteľstvo v Rakove na základe ustan. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a na základe : • § 4 ods. 3 n) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov • § 48 zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov •
§ 2 ods. 4 a 5 zák.č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a
prevádzke  protialkoholických  záchytných  izieb  v  znení  neskorších  predpisov  •  §  9  ods.  3  zák.č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov • § 36g ods. 5
zák.č.  51/1988 Zb.  o banskej činnosti,  výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších
predpisov vydáva toto

§ 1 Účel nariadenia

1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá a podmienky pre zabezpečenie verejného poriadku a 
čistoty na území obce Rakovo. 2. Nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, 
právnické a fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce. 

§ 2 Zabezpečenie verejného poriadku

Za účelom zabezpečenia verejného poriadku sa na území obce zakazuje : 

a) rušiť nočný kľud v čase od 22.00 hod do 06.00 hod, 

b) znečisťovať alebo poškodzovať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, 
verejnoprospešné zariadenie, 

c) umiestňovať na vonkajších stranách okien a na balkónoch kvetináče alebo iné predmety bez 
ich zabezpečenia proti pádu na verejné priestranstvo, 

d) jazdiť na bicykli, skateboarde na verejných priestranstvách, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu 
zdravia občanov, poškodeniu majetku, resp. k narušeniu občianskeho spolunažívania, 

§ 3 Predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov

 1. V čase od 00.00 hod do 24.00 hod denne sa zakazuje predávať, podávať a požívať alkoholické 
nápoje na týchto verejne prístupných miestach na území obce, ktorými sú : 

a) ulice, ŽST stanica, autobusové zastávky 
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b) obecný park, verejná zeleň

c) detské ihriská, 

d) miestne komunikácie, parkoviská,

e)  cintoríny, pietne miesta. 

2. Zákaz v zmysle ods. 1 neplatí : 

a) na príležitostných trhoch, jarmokoch, alebo obecných akciách

b) v obchodných a reštauračných prevádzkach umiestnených na verejnom priestranstve na základe 
podmienok stanovených v povolení obce a v súlade s ich živnostenským oprávnením (povolené 
zaujatie verejného priestranstva formou letných terás, resp. obdobných zariadení, poskytujúcich 
občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby).

§ 4 Používanie pyrotechnických výrobkov

1. Pyrotechnické výrobky určené na zábavné a oslavné účely kategórie 1, triedy I 1 sa môžu na území 
obce používať neobmedzene. 

2. Pyrotechnické výrobky kategórie II a III, triedy II. a III1 sa môžu používať na území obce v čase od 
10.00 hod do 22.00 hod za dodržania podmienok v zmysle osobitného zákona2 . 

3. Na území obce je povolené používanie pyrotechnických výrobkov kategórie 4, triedy IV 1, v dňoch 
31. decembra v čase od 22.00 hod do 24.00 hod a 1. januára v čase od 00.00 hod - 02.00 hod za 
dodržania podmienok v zmysle osobitného zákona2 . 

4. Na území obce je povolené pri slávnostných podujatiach, pamätných dňoch, pietnych podujatiach 
a pod. prejavovať vzdanie úcty salvami za podmienok zabezpečenia verejného poriadku a povinností 
vyplývajúcich z príslušných zákonov 3 . 

§ 5  Čistota verejných priestranstiev

 (1)  Je  zakázané akékoľvek  znečisťovanie  verejných  priestranstiev,  umiestňovanie  odpadu na iné
miesta a do iných nádob, než ktoré sú na to určené a vyberanie odpadov z týchto miest a nádob.
(2)  Je  zakázané  poškodzovať  verejnú  zeleň,  vodné  toky  a  iné  verejné  zariadenia  (napr.  verejné
osvetlenie, nádoby na odpad, odpočívadlá a pod.) alebo ich užívať iným spôsobom, než na ktorý sú
určené.
(3) Každý je povinný dbať, aby pri svojej činnosti neobťažoval iné osoby prachom, dymom, pachmi,
pevnými alebo tekutými odpadmi. Je zakázané umývať motorové vozidlá alebo nakladať s látkami
znečisťujúcimi životné prostredie na iných miestach, než ktoré sú na to určené.
(5) Ak dôjde k znečisteniu verejného priestranstva, je osoba, ktorá znečistenie spôsobila, povinná
bezodkladne ho odstrániť.
(6) Je zakázané pred nehnuteľnosťami v smere ku komunikácii, ale aj na verejnom priestranstve, aby
si vlastníci, správcovia alebo užívatelia odkladali, parkovali alebo inak dlhodobo skladovali materiál,

2



ale  i  hnuteľný,  nehnuteľný  majetok.  V  prípade  akéhokoľvek  nutného  porušenia  tohto  zákazu  je
nevyhnutné  si  vyžiadať  súhlas  obecného  úradu.  V  prípade  porušenia  zákazu  bude  skladovaný
materiál, ale i hnuteľný, nehnuteľný majetok odvezený na náklady majiteľa, správcu alebo užívateľa.
(7)  Vlastníci,  správcovia alebo užívatelia  nehnuteľností  sú povinní  zabezpečovať čistotu verejných
priestranstiev priľahlých k ich nehnuteľnosti 5.

§ 6 Kontrola a sankcie

1. Kontrolu tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta obce, poslanci obecného 
zastupiteľstva, hlavný kontrolór a poverení zamestnanec obce. 

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok 4 . 

3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 
podnikanie môže obec uložiť pokutu do výšky 6 638,00 €. 

§ 7 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  Obecným  zastupiteľstvom  v Rakove  dňa
12.12.2016 uznesením č.  52/2016 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017

Návrh VZN bol vyvesený  na úradnej tabuli dňa: 22.11.2016

Návrh VZN bol zvesený z úradnej tabule dňa: 09.12.2016

VZN bol vyvesený  na úradnej tabuli dňa: 12.12.2016

VZN bol zvesený z úradnej tabule dňa: 02.01.2017

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

                                                                      Patrik Antal

                                                                        starosta obce Rakovo

______________________ 

1) 9/ § 3 ods. 2 pís. a) nar. vl. č. 485/2008 Z. z. Nariadenie Vlády SR o uvádzaní pyrotechnických 
výrobkov na trh v znení neskorších predpisov 

2) § 36g ods. 1 zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov 

3) zák. č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov VŠEOBECNE 
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4) § 47 a § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

5) § 9 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
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