NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE TEŠEDÍKOVO
O USTANOVENÍ ČINNOSTÍ, KTORÝCH VYKONÁVANIE JE NA ÚZEMÍ OBCE
ZAKÁZANÉ ALEBO OBMEDZENÉ NA URČITÝ ČAS ALEBO NA URČITOM
MIESTE
Obecné zastupiteľstvo obce Tešedíkovo na základe ust. § 4 ods. 5 písm. a) bod 5. v spojení s
ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva toto
Všeobecné záväzné nariadenie obce Tešedíkovo
č. 2/2022
o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo
obmedzené
§1
Úvodné ustanovenie

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je
na území obce zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické osoby a právnické osoby
nachádzajúce sa a zdržujúce sa na území obce.

§2
Zákaz výkonu určitých činností na území obce
1. Na verejnom priestranstve je zakázané najmä:
a. vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k nadmernému obťažovaniu obyvateľov
pachmi, prachom, dymom, hlukom a vibráciami,
b. rušiť nočný kľud (doba nevyhnutne potrebná pre zdravý , nerušený spánok obyvateľov
obce sa stanovuje denne od 22.00 do 06.00 hodiny) hlukom, infrazvukom, vibráciami
nad mieru primeranú pomerom (krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov
áut, strojov, výbušnín, pyrotechnikou a pod.).
c. pre všetky prevádzky poskytujúce služby obyvateľom obce sa zakazuje po 22.00 hod.
rušenie nočného kľudu okrem tanečných zábav, iných kultúrnych, športových a
spoločenských udalostí povolených obcou,
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d. na verejných priestranstvách sa zakazuje konzumácia alkoholických nápojov a
omamných, psychotropných látok a drogy. Konzumácia alkoholických nápojov na
verejných priestranstvách je dovolená len počas tanečných zábav, iných kultúrnych,
športových a spoločenských udalostí povolených obcou, a to osobami staršími ako 18
rokov v mieste konania podujatia,
e. použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30.
decembra príslušného kalendárneho roka bez súhlasu obce.
2. Do obecnej kanalizácie sa zakazuje vypúšťať:
- biologický odpad: potraviny, neskonzumované jedlá, odpad zo spracovania hydiny,
šupky, kosti, tuky, oleje, masti, tráva, záhradný odpad, a pod. – tento druh odpadu
môže upchať a zastaviť čerpadlo a tuky a oleje po ich stuhnutí môžu vytvoriť
v kanalizačnom potrubí zátku.
- chemické látky a ropné produkty: farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadra, lepidlá,
motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, nafta, rôzne iné chemikálie, a pod. – tento
odpad v kanalizácii môže spôsobiť rôzne chemické reakcie, čo môže byť zdraviu aj
životu nebezpečné, ďalej môže zapríčiniť vznik nerozpustných usadenín, ktoré sa môžu
kumulovať na dne rúr a zmenšovať ich profil.
- hygienické potreby: vlhčené utierky, tampóny, vložky, plienky, obrúsky, a pod. –
tento odpad spôsobuje upchávanie čerpacích staníc a odpadové vody sa začnú
hromadiť v takto odstavenom úseku kanalizácie, čo môže spôsobiť vyplavenie
nehnuteľností cez domové prípojky.
- nerozpustné materiály: plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, zvyšky stavebných
materiálov, guma, kovy, konzervy, plechovky, handry, a pod..– tieto spôsobia
upchávanie kanalizácie, zmenšovanie profilu, vytváranie rôznych bariér a prekážok
v kanalizačných rúrach. Takto zaťažená kanalizácia spôsobuje nedostatočný prietok
odpadových vôd, ich stagnáciu v rúrach a nepríjemný hnilobný zápach.
- zrážkové vody a iné vody, ktoré nie sú splaškovými vodami – spôsobujú preťaženie
kanalizačného systému.

§3
Obmedzenie výkonu určitých činností na území obce
1. Vlastníci nehnuteľností v obci sú povinní vysádzať okrasné kríky, ihličnany, ovocné stromy
a kríky na svojich pozemkoch tak, aby netienili, nepoškodzovali oplotenia susedov,
susedných pozemkov, vrátane verejné komunikácie, chodníky pred nehnuteľnosťami a
nespôsobovali znehodnocovanie susedných nehnuteľností, ďalej sú povinní presahujúce
konáre a korene odstraňovať tak, aby nezasahovali do susedných pozemkov.
2. Vlastníci súkromných pozemkov, trávnatých plôch v intraviláne obce sú povinní sa starať o
tieto pozemky a zabezpečiť ich pravidelné kosenie.
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§4
Iné
1. Stromy, ktoré sú v blízkosti elektrického vedenia, kábelovej televízie, rozhlasu a
telekomunikačného vedenia je nutné prerezať konáre minimálne vo vzdialeností 2 m od
vedenia.
2. V prípadoch, ktoré nie sú obsahom tohto VZN sa bude postupovať podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov a ostatných všeobecne záväzných nariadení obce.
3. Pravidlá pre konanie verejných kultúrnych podujatí:
a. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie.
Oznámenie o splnení podmienok treba podať na obecný úrad najneskôr do 5 dní pred
konaním podujatia. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení o splnení podmienok je
usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.
b. Obec môže zakázať :
- Podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účasť hrozilo závažné
nebezpečenstvo pre ich zdravie z titulu nadmerného hluku a vibrácií,
- Podujatie, ktoré by pre svoje obsahové zameranie vzbudzovalo verejné pohoršenie,
- Podujatie, ktoré by propagovalo násilie, rasovú a inú diskrimináciu,
- Podujatie, ktoré by obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľov.
c. Na rozhodovanie podľa odseku 3 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní v
zmysle zákona č. 71/1967 Zb. opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá
odkladný účinok.
d. Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia,
za zachovanie poriadku, za dodržanie príslušných autorsko- právnych, zdravotnohygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie
dozoru na to oprávneným orgánom podľa osobitných predpisov.

Výnimkou dodržiavania tohto VZN sú nasledovné situácie :
- činnosť spojená s odstraňovaním havárií a živelných pohrôm,
- činnosť spojená s verejno- prospešnými prácami, ak tie nie sú preukázateľne možné vykonať
v inom čase oprava komunikácií, odstraňovanie snehu a pod.

§5
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce vykonávajú:
• Starosta obce,
• Obecný úrad – poverení zamestnanci,
• Hlavný kontrolór obce,
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• poslanci Obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí daných zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Sankcie za nedodržanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených v tomto
nariadením upravuje osobitný predpis - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Tešedíkovo dňa 22.6.2022, uznesením č. 30/OZ/2022.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po zverejnení na úradnej
tabuli.
3. Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú povinné postupovať všetky osoby odo dňa
jeho účinnosti.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Tešedíkovo.

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
starostka obce
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