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Obecné zastupiteľstvo obce Kľak na základe § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona 369/1990  
Zb. o Obecnom zriadení, vydáva pre územie obce Kľak toto 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O URČENÍ A UŢÍVANÍ VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV V OBCI KĽAK 

 
 

Článok 1- Úvodné ustanovenie 
 
Toto VZN určuje verejné priestranstvá, upravuje ich uţívanie a stanovuje sankcie za  
porušovanie povinností vyplývajúcich z tohto VZN. 
  

Článok 2 - Základné pojmy 
 

Verejné priestranstvo – za verejné priestranstvo sa povaţujú všetky miesta, ktoré slúţia 
verejnosti a to najmä: komunikácie, chodníky, zelené pásy medzi komunikáciou a oplotením  
súkromných pozemkov, parky, námestia, cintoríny, športové areály a podobne. Tieto 
priestranstvá sú v majetku obce alebo v majetku štátu, prípadne v majetku fyzických alebo 
právnických osôb. 
 

Článok 3 – Určenie verejných priestranstiev v obci 
 

Za verejné priestranstvá sa určujú : EKN parc.č. 1801/60 – pamätník SNP, EKN parc.č. 
1801/51 – svah pod pamätníkom SNP, EKN parc.č. 1801/55 – priestranstvo vedúce komun. 
k rodine A.Mesiarika s.č. 93, EKN parc.č. 1559/4 – paţiť u Hudečkov, EKN parc.č. 1801/13 – 
pred kultúrnym domom, EKN parc.č. 1667/210 – u Hudečkov pod R.Haringom s.č. 92, EKN 
parc.č. 1801/17, 1801/32 – paţiť, EKN parc.č. 1798/2 – pozemok vedúci uličkou k rod.domu 
B.Píšovej s.č. 80, EKN parc.č. 1801/1, CKN parc.č. 438 – priestranstvo pred miestnym 
pohostinstvom a miestnou predajňou potravín, EKN parc.č. 868/1 – u Hudečkov popri 
miestnej komunikácii pred rod.domami s.č 96, s.č. 116, s.č. 126, s.č. 125, s.č. 98 a s.č. 99, 
CKN parc.č. 1/1 – miestny cintorín, CKN parc.č. 52/1, 52/3 – športový areál obce, CKN 
parc.č. 52/9, 52/10 – priestranstvo pred budovou obecného úradu.   
 

Článok 3 – Uţívanie verejných priestranstiev 
 
1.Verejné priestranstvá môţe uţívať primeraným spôsobom ich určeniu kaţdý. 
2.Verejné priestranstvo – zelený pás pred rodinnými domami - si môţu vlastníci prípadne ich 
uţívatelia primerane upravovať, na vjazdy na pozemok, na parkoviská a pod. (preddomová 
úprava). Na tieto úpravy je potrebný súhlas obce. 
3.Tieto úpravy nesmú smerovať k tomu, ţe obmedzujú ich uţívanie ostatnými účastníkmi, 
najmä nesmú byť nebezpečné. Je zakázané ich ohradzovať, oplocovať a tak znemoţňovať 
ich uţívanie ostatnými účastníkmi. Tieţ je zakázané na ich ohraničovanie pouţívať ostré 
predmety ako skaly, tyče a podobne. 
4.Obec môţe verejné priestranstvo vo verejnom záujme prenajať na určený účel, prípadne 
za úhradu prenajať na podnikanie. 
 

Článok 4 – Udrţiavanie čistoty verejných priestranstiev 
 

Udrţiavanie čistoty verejných priestranstiev je spoločnou záleţitosťou všetkých fyzických a 
právnických osôb pôsobiacich na území obce, ako aj všetkých obyvateľov a návštevníkov 
obce Kľak. Čistenie a udrţiavanie verejného priestranstva obce je jeho zametanie, umývanie, 
odstraňovanie blata, odpadkov, iných nečistôt, buriny a tieţ kosenie a zimná údrţba. 
 
 

 



Článok 5 –Preddomová úprava 
 
1.Na preddomovú úpravu verejného priestranstva podáva písomnú ţiadosť vlastník  
alebo nájomca nehnuteľnosti, pred ktorou sa má úprava robiť. 
2.Ţiadosť sa podáva na obecnom úrade a ţiadateľ v nej popíše akú preddomovú úpravu 
chce vykonať. Prílohou ţiadosti je jednoduchý náčrt úprav. 
3.Poţadovanú preddomovú úpravu moţno vykonať aţ po písomnom súhlase obce 
 

Článok 6 – Zodpovednosť za porušenie povinností tohto VZN -sankcie 
 
1. Porušenia nariadenia sa dopustí ten, kto uţíva verejné priestranstvo v rozpore s týmto  
VZN najmä: 
a) ak vykonáva preddomovú úpravu bez súhlasu obce, 
b) ak vykoná preddomovú úpravu v rozpore so súhlasom obce alebo napriek nesúhlasu  
obce, 
c) ak zabráni, znemoţní, alebo obmedzí uţívať verejné priestranstvo ostatným účastníkom, 
d) ak umiestní zakázané predmety na verejnom priestranstve podľa článku 3 ods. 3 tohto 
VZN 
e) ak znečisťuje verejné priestranstvo podľa článku 4 tohto VZN 
 
2. Vo veciach porušenia nariadenia podľa predchádzajúceho odseku rozhoduje a ukladá 
pokuty obec Kľak v súlade s § 13 zákona o obecnom zriadení a v súlade so zákonom o 
priestupkoch. 
 
3. Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto VZN môţe obec Kľak uloţiť pokutu vo 
výške: právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie – do 6 638 Eur 
(slovom Šesťtisícšesťstotridsaťosem eur) ostatným fyzickým osobám 33 Eur (slovom 
Tridsaťtri eur) 
 
4. Finančné prostriedky získané z pokút za porušenie povinností sú príjmom obce. 
 
5. Pokutu moţno uloţiť do jedného roka odo dňa kedy sa starosta dozvedel o tom, ktorý sa 
porušenia dopustil, najneskôr do troch rokov od porušenia nariadenia. Pri ukladaní pokuty sa  
postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. 
 
6.Pri porušení povinností vyplývajúcich z tohto VZN fyzickými osobami sa postupuje podľa 
zákona o priestupkoch. 
 
7.V prípade, ţe ten kto v rozpore s týmto VZN uţíva verejné priestranstvo a neuvedie ho do 
pôvodného stavu ani na výzvu obce, vykoná tak obec na jeho náklady. 
 

Článok 7 – Platnosť a účinosť 
 
Toto VZN o uţívaní verejného priestranstva v obci Kľak bolo prijaté dňa 06.09.2013 
uznesením č. 40/2013 a nadobudne účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 
t.j. dňa 24.09.2013. 
 
V Kľaku dňa 06.09.2013 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ľuboš Haring 
                                                                                                      starosta obce 


