Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2021
O činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo určitom mieste na území obce
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Ruskov (ďalej len „obec“).
2. Na území obce je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú čistotu, verejný
poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami
občianskeho spolužitia.
3. Toto VZN je záväzné pre všetkých obyvateľov obce, návštevníkov, fyzické a právnické osoby
podnikajúce na území obce, zabezpečujúce zásobovanie, pre vlastníkov alebo užívateľov
nehnuteľnosti, turistov a ostatných osôb prechádzajúcich cez obec, alebo zdržujúcich sa na území
obce.

§2
Znečisťovanie verejného priestranstva
1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti obyvateľov s cieľom zlepšiť vzhľad
a životné prostredie v obci, sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) Poškodzovať, znehodnocovať, znečisťovať zeleň a zariadenia na verejných priestranstvách,
autobusových zastávkach, dopravných zariadeniach, stĺpoch verejného osvetlenia, lavičky,
nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk, športového centra a pod.,
b) Vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k nadmernému obťažovaniu obyvateľov pachmi,
prachom, dymom, hlukom a vibráciami,
c) Vypúšťať odpadové vody zo septikov (žumpy) do vodného toku a rigolov,

d) Voľný pohyb psov bez dozoru a kontroly, vstup psov na miesta krátkodobého oddychu
obyvateľov, detské ihriská, pieskoviska, priestory vymedzené pre hry detí, v predškolských
a školských zariadeniach, cintorínoch a ihrisku,
e) Svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to vymedzených,
f) Znečisťovať verejné priestranstvo smetím, papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál,
odpadkami z domov, bytov, prevádzok a ukladať ich mimo zberných nádob,
g) Vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad, spaľovať horľavé látky
na verejnom priestranstve,
h) Skladovať na verejných priestranstvách stavebný odpad, palivo, ľahko zápalné látky, výbušné
a iné nebezpečné látky,
i) Parkovaním na chodníkoch a cestách zamedzovať prechodu chodcom a prejazdu vozidiel
záchrannej služby, hasičov, polície, vozidiel technických služieb za účelom odvozu komunálneho
odpadu, znemožňovať zimnú údržbu ciest a chodníkov,
j) Umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty, oznamy na iných miestach než sú na to určené,
k) Robiť výtržnosti, vyvolávať bitky, požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách mimo
priestorov na to určených,
l) Nechať chované zvieratá vnikať na susedný pozemok a verejné priestranstvá, v prípade
znečistenia verejného priestranstva zvieratami má povinnosť okamžite hygienicky odstrániť
znečistenie osoba, ktorá má v tejto chvíli zviera vo svojej starostlivosti,
m) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia pozemkov sú povinní udržiavať na pozemku čistotu a starať
sa o jeho estetický vzhľad, sú povinní udržiavať pozemok tak, aby sa na pozemku predchádzalo
výskytu a šíreniu burín, aby nedochádzalo k zriaďovaniu nepovolených skládok odpadov a inému
znečisťovaniu, minimálne 2x v roku tieto pozemky kosiť.

§3
Povinnosti užívateľov miestnych komunikácií
1. Zakazuje sa:
a) Parkovať motorové vozidla na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na detských ihriskách,
na športoviskách, na trávnatých plochách ako aj na cestách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve
obce, mimo miest na tieto účely určených,
b) Jazdiť motorovými vozidlami, motorkami, po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich,
jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojim nákladom znečisťujú
vozovku,
c) Vykonávať údržbu, opravu alebo umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách
alebo verejne prístupných miestach, ktoré sú v správe alebo vlastníctve obce,
d) Odstavovať vraky vozidiel bez evidenčného čísla na verejných priestranstvách,
e) Parkovať všetky druhy nákladných motorových vozidiel, prívesy, návesy, pojazdné mechanizmy,
traktory a autobusy na verejných priestranstvách, na verejne prístupných miestach a miestnych
komunikáciách v obytných zónach vrátane parkovísk, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve obce,
mimo miest na tieto účely určených.

§4
Nočný pokoj
1. Čas nočného pokoja na území obce je od 22:00 hod. do 6:00 hod. nasledujúceho dňa.
2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, vibráciami nad mieru primeranú pomerom
(krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, pyrotechnikou
a pod.)
3. Zákaz sa nevzťahuje na vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest,
miestnych komunikácií a verejnej zelene (odstraňovanie snehu, poľadovice, živelné pohromy,
odstraňovanie havárií apod.) Zákaz sa nevzťahuje ak je obec usporiadateľom alebo
spoluusporiadateľom spoločenskej alebo kultúrnej akcie, ktorej súčasťou je aj hudobná alebo
tanečná produkcia počas nočného času.
§5
Rušenie pokoja prevádzkou motorových vozidiel
1. Zakazuje sa jazdiť motorovým vozidlom (auto, motocykel, štvorkolka a pod.) zámerne takým
spôsobom, že motor, pneumatiky, alebo iné súčasti vozidiel vydávajú hlasné nepríjemné
a verejnosť obťažujúce zvuky.
2. Zákaz podľa predchádzajúceho bodu sa netýka riadne organizovaných, oznámených a povolených
športových alebo iných podujatí.
§6
Používanie pyrotechnických výrobkov
1. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 je možné na území obce v období od
31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho roka, okrem
spoločenských podujatí organizovaných obcou alebo obci vopred oznámených na základe
predchádzajúceho súhlasu obce podľa osobitného zákona za prítomnosti odborne spôsobilej
osoby.

§7
Detské ihriská a športoviská
Na detských ihriskách a športoviskách sa zakazuje:
a) Používanie alkoholu, iných omamných látok a fajčenie.
b) Poškodzovanie zariadenia a hracích prvkov a ich používanie v rozpore s účelom, na ktoré sú
určené, vrátane lezenia na ploty, brány. Mechanické zasahovanie do konštrukcie.
c) Odstraňovanie zariadenia z priestorov ihriska.
d) Vjazd motorovými vozidlami a vstup akýchkoľvek mechanizmov.
e) Používanie zariadení detského ihriska osobami staršími ako 12 rokov.
f) Používanie lavičiek na iné účely ako na sedenie.
g) Vnášanie odpadkov alebo väčších predmetov, nesúvisiacich s účelom daného zariadenia.
h) Používať nádoby zo skla a iné predmety.

i)

Vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá.
§8
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva , hlavný kontrolór obce, poverený zamestnanec obce.
2. Porušenie tohto VZN je priestupkom proti poriadku v správe, za ktorý možno uložiť
pokutu od 33,- € - do 100,- Eur.
3. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou je
správnym deliktom, za ktorý je možné uložiť pokutu do 6 638,- eur.
4. Obec pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho
konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.
5. Pokuty nezaplatené v stanovenom termíne budú vymáhané exekučným konaním.
6. Pokuty sú príjmom obce Ruskov.

§9
Spoločné ustanovenie
1. Povinné osoby uvedené v §1 ods. 2 tohto nariadenia sú okrem tohto VZN povinné dodržiavať
všetky ostatné platné všeobecne záväzné nariadenia obce súvisiace s dodržiavaním verejného
poriadku.
2. Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných platných všeobecne
záväzných nariadení obce a zo všeobecne záväzne platných právnych predpisov.
§ 10
Záverečné ustanovenie
1. Návrh VZN č. 2/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
od 04.11.2021
2. VZN č. 2/2021 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Ruskov dňa 18.11.2021
uznesením č. 145/2021
3. VZN č. 2/2021 bolo zverejnené dňa 23.11.2021 a nadobúda účinnosť dňa 09.12.2021

V Ruskove dňa: 22.11.2021

Peter Smrčo v.r.
Starosta obce

