VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY
o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste

Obec Vlčany v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bod 5. v spojení s § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto:

všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 4/2022
o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste

§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 území obce sa zakazuje:
- znečisťovať verejné priestranstvá čímkoľvek, napr. pľuvaním, žuvačkami, fekáliami,
splaškovými vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami, inými kvapalinami a
iným podobným spôsobom
- ukladať a odhadzovať odpad pomimo odpadových nádob určených na ich zber a vyberať
predmety z nádob na komunálny odpad a nádob určených na triedený zber odpadu
- skladovať odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, pri kontajneroch, na
miestnych komunikáciách a chodníkoch bez povolenia vydaného obcou
- vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k nadmernému obťažovaniu obyvateľov
pachmi, prachom, dymom, hlukom a vibráciami
- rušiť nočný kľud hlukom, infrazvukom, vibráciami nad mieru primeranú pomerom
(krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín,
pyrotechnikou a pod.)
- jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich, jazdiť
vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojim nákladom znečisťujú
vozovky

2. Do obecnej kanalizácie sa zakazuje vypúšťať:
- rádioaktívne a infekčné látky ohrozujúce zdravie
- látky narušujúce materiál stokovej časti alebo ČOV
- horľavé a výbušné látky, prípadne látky ktoré zmiešaním so vzduchom tvoria výbušné,
dusivé alebo otravné zmesi
- pesticídy, omamné jedy, žieraviny a soli
- ropu a ropné látky
- močovku.
3. 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.
4. Na území obce Vlčany 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.
§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.
§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.

§5
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
15.06.2022 uznesením č. 579/2022/37.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli obce.
Vo Vlčanoch dňa 16.06.2022

Ing. János Restár
starosta obce
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