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Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo 

číslo 3/2011  o verejnom poriadku 
Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove podľa ustanovenia § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) 

                                                                                      Čl.1       
                                                                            Predmet úpravy 

VZN sa vydáva za účelom ustanovenia pravidiel správania sa, ktoré prispejú k zdravým podmienkam 
života a práce obyvateľov, k ochrane životného prostredia, k zabezpečeniu verejného poriadku v obci 
Bernolákovo. 

                                                                         Čl. 2 
                                                                       Verejné priestranstvo 

 
Verejným priestranstvom sa pre účely tohto VZN,  sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce 

alebo štátu. 
                                                                                       Čl.3 
                                           Ochrana životného prostredia, zdravia a verejného poriadku 

1. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva v rozpore s účelom jeho využitia najmä parkovaním 
a státím  motorových a nemotorových vozidiel na verejnej                     zeleni, chodníkoch a na 
nespevnených plochách, poškodzovaním nízkej a vysokej zelene a zariadení detských ihrísk, lavičiek, 
odpadových košov, dopravných značiek a pod./   

2. Opakované parkovanie nákladných vozidiel nad 3,5 tony celkovej hmotnosti, autobusov /okrem 
vozidiel SAD/, pojazdných mechanizmov, návesov, prívesov a odstavovanie opravovaných vozidiel, 
zjavne nepojazdných vozidiel a vozidiel bez evidenčného čísla ich majiteľmi na verejných 
priestranstvách je prípustné, len na základe povolenia obce Bernolákovo. Obec vydáva žiadateľom 
povolenia k užívaniu verejného priestranstva, v ktorom je určené miesto parkovania, prípadne 
osobitné podmienky pre užívanie vyhradenej časti verejného priestranstva, ktoré žiadateľ je povinný 
rešpektovať. 

3. Povinnosti prevádzkovateľa (t.j. vlastníka resp. držiteľa) podľa odseku 2 má podľa      povahy 
situácie aj jeho vodič alebo vykonávateľ opravy vozidla. 

4. Na verejnom priestranstve je zakázané umývanie motorových aj nemotorových vozidiel. 
5. Za účelom ochrany životného prostredia, zdravia a verejného poriadku  sa ďalej zakazuje: 

a)  zneškodňovať komunálny odpad v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a to najmä: 
- spaľovaním, alebo odkladaním na iné miesto ako obvyklé miesto určené obcou  
b) jazda vozidlami, ktoré buď samostatne, alebo svojim nákladom znečisťujú verejné priestranstvá 
c) akékoľvek zásahy do verejného priestranstva rozkopávkami mimo prípadov, keď ich povolila obec 
d) požívanie alkoholických nápojov v blízkosti škôl ako aj od pietnych miest a to do 100 metrov od 
týchto zariadení  
e) požívanie alkoholických nápojov na športoviskách a  športových podujatiach je zakázaný  mimo 
miest vyhradených a povolených na základe osobitných predpisov. 

      6.  Nočný kľud je na území obce od 22:00 hod. do 06:00 hod. v každom kalendárnom dni.  
           Spôsob ochrany nočného kľudu je určený v osobitnom predpise a to v zákone o priestupkoch. 



  

7. Doba odpočinku je v sobotu od 20:00 hod. do 22:00 hod. a v nedeľu od 06:00 hod. do 
22:00 hod. Na dni, ktoré sú štátom uznané sviatky sa vzťahuje určenie doby odpočinku ako na nedeľu. 
Výkon činností, ktoré obťažujú hlukom alebo iným obdobným spôsobom, je v dobe odpočinku 
a nočného kľudu zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti, ktoré si vyžadujú naliehavý alebo 
významný záujem obce.  

8. Používanie zábavnej pyrotechniky bez súhlasu obce je povolené od 23:00 hod. 31.decembra. do  
       03:00 hod. 1. januára. Celoročný zákaz na používanie zábavnej pyrotechniky sa vzťahuje na osoby  
        mladšie ako 18 rokov.  

Čl. 4 
Povinnosti majiteľov nehnuteľností 

1. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území 
a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, 
správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo 
snehom.  

Čl. 5 
Povinnosti stavebníka 

1. Verejné priestranstvo alebo iné verejne prístupné miesto, fyzická alebo právnická osoba môže 
užívať len s povolením na tento účel vydané obcou.  

2. Každá fyzická alebo právnická osoba je povinná zabezpečiť stavebný alebo iný materiál pred 
rozfúkaním alebo iným možným rozhádzaním. (použitím vhodnej ochrannej fólie, plachty a pod.) 

3. Každá fyzická alebo právnická osoba po ukončení záberu verejného priestranstva, chodníka alebo 
iného verejne prístupného miesta je povinná dať ho do pôvodného stavu.  

4. Zaujatie komunikácie a chodníka je možné iba na základe osobitného povolenia vydaného 
správcom komunikácie.  

Čl. 6 
Kontrola dodržiavania 

 
Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú príslušníci Obecnej polície 
Bernolákovo, poverení pracovníci obce ako aj členovia komisií Obecného zastupiteľstva Bernolákovo. 
 

Čl. 7 
Sankcie 

Porušenie povinností upravených týmto VZN je postihnuteľné   podľa všeobecne platných predpisov (napr. 
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch). 

 
Čl. 8 

Spoločné a záverečné ustanovenie  
 

1. O podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN rozhoduje starosta. 
2. VZN nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa zverejnenia na úradnej tabuli. 
3. VZN bude prístupné na nahliadnutie po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade a na stránke obce 

www.bernolakovo.sk.  
4. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bernolákovo dňa 21.06.2011 uznesením 

číslo 6/2/2011. 
5. Dňom nadobudnutia tohto VZN sa zrušuje VZN č. 3/2008 schválené uznesením č. 10/1/2008 a VZN 

č.11/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2008 schválené uznesením č. 13/4/2008.   
 

Ing. Ľubomír Poór,  
    Starosta obce 

Jún 2011 


