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 Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 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 vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie): 

NÁVRH 
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2022 
 o verejnom poriadku na území obce Kľak 

 

§ 1 

Účel nariadenia 

1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá a podmienky pre zabezpečenie verejného 

poriadku a čistoty na území obce. 

2. Nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby 

podnikajúce alebo pôsobiace na území obce.  

§ 2 

Zabezpečenie verejného poriadku 

1.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, 

 

2. V obci Kľak sa stanovuje nočný kľud v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa 

v priebehu celého roka. 

Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť rušenie nočného 

kľudu napr. 



a) hlukom, hlučným správaním, spievaním, vykrikovaním, 

b) neprimeraným používaním audiovizuálnej a počítačovej techniky ako aj 

elektrotechnických výrobkov a pomôcok, hudobných nástrojov a iných zariadení, ktoré 

slúžia najmä na vytváranie a výrobu zvuku a zvukových efektov, 

c) používaním zariadení, ktoré spôsobujú svetelné efekty a vibrácie, 

d) za rušenie nočného kľudu sa tiež považuje šírenie hluku a zvuku hudby mimo prevádzky 

(pohostinstiev, espressa, diskoték, športového areálu, zariadení ktorých predmetom 

podnikania je usporiadanie verejne kultúrnych podujatí a pod.) ak ide o prekročenie 

limitu. 

§ 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, verejné priestranstvá  

b) športový areál obce,  

c) miestne komunikácie,  

d) predajné stoly, pojazdné predajne,  

e) cintoríny, pietne miesta, pamätníky. 

2. Zákaz v zmysle ods. 1 neplatí : 

a) na príležitostných trhoch,  

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), 

c) 31.12. od 8.00 hod do 24.00 hod a 1.januára od 00.00 hod do 05.00 hod. 

3. Na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach konaných na území obce je zakázané 

predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje s výnimkou piva a vína. 

 

§ 4 

Čistenie chodníkov a miestnych komunikácií 

1. Správca miestnej komunikácie je povinný odstraňovať znečistenie chodníkov najmä 

zametaním, odstraňovaním nečistôt, buriny, náletov, odpadkov a pod. Zakazuje sa zhŕňať 

zmetené nečistoty na miestnu komunikáciu, verejnú zeleň, do potoka a odvodňovacích rigolov, 

alebo tieto ponechať zhrnuté na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách, alebo ich 

spaľovať. 

2. Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape nehnuteľnosti cencúle, vlastníci, správcovia alebo 

užívatelia nehnuteľností sú povinní vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy 

neohrozovali život alebo zdravie ľudí. 

3. V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba 

uposlúchnuť výzvu obce s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle platných 

právnych noriem. 



§ 5 

Kontrola a sankcie 

1. Kontrolu tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta obce, poslanci Obecného 

zastupiteľstva obce, komisia pre ochranu verejného poriadku a všestranných potrieb 

obyvateľstva, v prípade potreby privolaná hladka PZ SR. 

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

3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie môže Obec uložiť pokutu do výšky 6 638,00 €.  

§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych 

predpisov platných všeobecne záväzných právnych predpisov, v všeobecne záväzných 

nariadení obce. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Kľak č. 2/2017 zo dňa 03.02.2017 o verejnom poriadku na území obce 

Kľak. 

3. Na VZN č. 3/2022 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kľak na svojom zasadnutí dňa 

......... , uznesením č.../2022 a toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyhlásenia.  

 
V Kľaku 15.08.2022 
 
 

                                                                                                              Ľuboš Haring 
                                                                                                         starosta obce Kľak 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené :      15.08.2022                                                                                                        
Schválené:       
Vyhlásené:       
Účinnosť:         
 


