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Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov podľa § 11 ods. 4 písm. g),  § 6 ods. 

1, § 4 ods.5 písm. a)  bod 2. a 5. a písmeno b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 48 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch aj v súlade s ďalšími všeobecne 

záväzným právnymi predpismi   

 sa uznáša na  

  

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N O M   N A R I A D E N Í  
č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov  

  

 Článok I. Úvodné 

ustanovenia  

  

§ 1 Predmet  a účel nariadenia  

  

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) stanovuje pravidlá pre  udržiavanie 

verejného poriadku, udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene na území obce Nižný 

Klátov a určuje práva a povinnosti pri dodržiavaní verejného poriadku, udržiavaní čistoty 

a ochrany verejnej zelene na území obce Nižný Klátov (ďalej len „obec“).  

  

§ 2 Vymedzenie pojmov  

  

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:   

  

Verejný poriadok   

je súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté vo všeobecne záväzných právnych 

predpisoch, porušovanie ktorých je priestupkom podľa osobitného zákona. Je to ďalej aj súhrn 

všeobecne uznávaných pravidiel správania sa, ktorých dodržiavanie je podmienkou pokojného 

občianskeho spolunažívania a vytvárania usporiadaného a bezpečného života obyvateľov 

obce.   

  

Verejné priestranstvo  je ulica; park; ihriská; areál materskej školy ohraničený oplotením, 

areál základnej školy ohraničený oplotením, areál obecného úradu ohraničený oplotením, 

areál domu smútku a cintorína ohraničený oplotením, areál starého cintorína ohraničený 

oplotením, miestny potok, stanovište kontajnerov; cesta III triedy, miestne komunikácie a 

účelové komunikácie.  

  

Zariadenia verejného priestranstva  sú predmety a mobiliár, ktoré sú trvalo alebo dočasne 

umiestnené na verejnom priestranstve. Zariadenia verejného priestranstva sú najmä lavičky, 

detské preliezačky, hojdačky, pieskoviská, fontány, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, 

zariadenia verejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach verejnej dopravy, 
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dopravné značky, orientačné a informačné tabule, reklamné zariadenia, sochy, pamiatkové 

objekty, pamätníky a podobne.   

  

  

Územie obce  je katastrálne územie obce: zastavané územie  i mimo 

zastavaného územia.   

  

Nehnuteľnosti  sú pozemky a stavby spojené so zemou 

pevným základom.  

  

Alkoholické nápoje   

sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového 

percenta alkoholu.  

  

Hluk  je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo 

škodlivý zvuk.  

  

Nočný kľud je čas (doba) od 22.00 hod. do 6.00 hod. 

nasledujúceho dňa.  

  

Reklamný plagát  

je printovým nosičom reklamy ako prezentácie produktov v každej podobe s cieľom uplatniť 

ich na trhu.  Je to aj nosič informácie o konaní verejného kultúrneho podujatia,  verejného 

športového podujatia  a obdobného podujatia určeného pre verejnosť na verejne prístupnom 

mieste za odplatu.   

  

Verejné kultúrne podujatie   

sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, 

hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác 

ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy 

a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy aj verejnosti prístupné artistické produkcie, 

cirkusové a varietné predstavenia. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná 

pre individuálne neurčených návštevníkov.  

  

Verejné športové podujatie   

je súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s 

pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry.  

  

Životné prostredie   

je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je 

predpokladom ich ďalšieho vývoja. Tvoria ho zložky: pôda, vodné toky, podzemné vody, 

ovzdušie.   
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Verejná zeleň   

je časť životného prostredia tvorená súborom živých prvkov (stromy, kríky, tráva, kvety) a 

neživých prvkov (pôda, voda, prírodné útvary – kamene, svahy), ktoré vznikli na určitej 

ploche prirodzeným spôsobom alebo boli vytvorené ľudskou činnosťou.  

  

Iné objekty   

sú dočasné drobné stavby, zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb, predajné trhové stánky 

a stoly, letné terasy, zariadenia lunaparkov, pojazdné predajne...   

  

Zvláštne užívanie verejného priestranstva   

je umiestnenie zariadenia súžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného 

zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie 

informačno-reklamného pútača, zariadenia a podobne.   

  

  

  

ČLÁNOK II.  

PRAVIDLÁ DODRŽIAVANIA VEREJNÉHO PORIADKU  

  

§ 3 Nočný 

kľud  

  

1. Nočný kľud je na území obce zakázané rušiť nadmerným hlukom, primerane miestu a 

času, najmä hlasným spevom, hlasnou produkciou hudby, hlukom motorov áut, hlukom 

pracovných strojov a domácich spotrebičov, výbušnín a podobne.    

2. Podnikatelia (právnické aj fyzické osoby) vo svojich prevádzkach na území obce s 

povolenou prevádzkovou dobou po 22.00 hodine sú povinní vykonať opatrenia proti 

vzniku a šíreniu hluku z ich prevádzky.   

3. Výnimkou zo zákazu rušenia nočného kľudu sú v obci:  

a. podujatia organizované a oznámené v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi,   

b. kultúrne, spoločenské a športové podujatia organizované obcou pre verejnosť,   

c. každoročná „silvestrovská noc“, konkrétne každoročne 31.12. od 22.00 hod. do 24.00 

hod. a 1.1. od 0.00 hod. do 5.00 hod.,   

d. plánované činnosti, ktoré nemožno vykonať v inom čase, najmä úprava komunikácií, 

ich čistenie, umývanie, zimná údržba, odstraňovanie havárií a porúch inžinierskych 

sietí a podobne.   

  

§ 4 Používanie pyrotechnických výrobkov a ohňostrojné práce na verejnom 

priestranstve obce   

  

1. Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 je v súlade s osobitným 

predpisom na verejnom priestranstve obce zakázané.   
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2. Výnimkou zo zákazu používania uvedených pyrotechnických výrobkov je v obci:  

a. každoročná „silvestrovská noc“, konkrétne každoročne 31.12. od 22.00 hod. do 24.00 

hod. a 1.1. od 0.00 hod. do 5.00 hod.,   

b. zábavné, športové a iné podujatia organizované obcou, alebo s podporou obce.   

3. Ohňostrojné práce (ďalej aj „ohňostroj“) musia byť vykonané v súlade s ustanoveniami 

osobitného predpisu. Organizátor podujatia s ohňostrojom najmenej 2 týždne pred 

plánovaným termínom podujatia písomne požiada obec o súhlas na vykonanie 

ohňostrojných prác. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je stručný opis okolia miesta 

odpaľovania doložený situačným náčrtkom s vyznačením objektov a zariadení so 

zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, vrátane zabezpečenia protipožiarnych a 

zdravotníckych opatrení. Obec vydá žiadateľovi písomné stanovisko k vykonaniu 

ohňostrojných prác. Organizátor podujatia je zodpovedný za bezpečnosť účastníkov 

podujatia.   

  

§ 5 Umiestňovanie reklamných plagátov a umiestňovanie reklamných 

zariadení v obci  

  

1. Umiestňovanie reklamných plagátov je v obci zakázané.  

2. Podnikateľ (právnická, alebo fyzická osoba) môže umiestniť reklamný pútač na verejnom 

priestranstve pred svojou prevádzkou len v čase otváracích hodín prevádzky.   

3. Pravidlá umiestňovania volebných plagátov v obci upravuje osobitné všeobecne záväzné 

nariadenie obce.  

  

§ 6  Alkoholické nápoje a regulácia ich požívania na verejných 

priestranstvách obce   

  

1. Požívanie alkoholických nápojov je v súlade s osobitným predpisom na verejnom 

priestranstve obce zakázané vo vzdialenosti do 200 m od:  a. areálu Materskej školy a 

Základnej školy,   

b. miest trvale určených na vykonávanie náboženských obradov, cintorína a iných 

pietnych miest,  

c. obecného úradu,   

d. kultúrnej pamiatky.  

2. Zákaz požívania alkoholických nápojov sa nevzťahuje na letné terasy a letné záhrady, 

ktorých prevádzka je regulovaná a je so súhlasom obce.   

3. Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve sa ďalej nevzťahuje:   

a. na dni a čas, kedy sú v obci a so súhlasom obce organizované verejné 

kultúrnospoločenské podujatia  

b. na čas každoročných silvestrovských osláv 31. 12. od 20.00 do 1. 1. do 05.00 hod.   

  

§ 7 Fajčenie na verejnom priestranstve obce  

  

Fajčenie je v súlade s osobitným predpisom na verejnom priestranstve obce vrátane miest 

vymedzených osobitným právnym predpisom zakázané.   
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§ 8 Čistota verejného priestranstva obce  

  

1. V súlade s ochranou životného prostredia, vytváraním a podporou vytvárania estetického 

vzhľadu obce a čistotou verejného priestranstva obce je na verejnom priestranstve obce 

zakázané najmä:   

a. odhadzovať akékoľvek odpadky, papiere či cigaretové nedopalky mimo odpadových 

nádob,   

b. znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob  

c. znemožňovať odvoz komunálneho odpadu, alebo iného odpadu vytvorením prekážky,   

d. znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním, 

odhadzovaním žuvačiek, prilepovaním žuvačiek,   

e. vyhadzovať, vymetať a inak vynášať odpady všetkého druhu z domov, bytov, 

obchodných a reštauračných prevádzok, technických a prevádzkových miestností a 

iných objektov a ukladať ich mimo smetných nádob,   

f. čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať 

priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami s výnimkou 

čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel, ktoré je 

nevyhnutné na ich bezpečnú prevádzku,   

g. vypúšťať, alebo vylievať do rigolov splaškové vody, fekálie, chemikálie, oleje, 

pohonné látky alebo inak znečistené tekutiny,  

h. ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo 

premiestňovať zariadenia a mobiliár verejného priestranstva, informačné zariadenia,   

i. vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu 

verejného priestranstva alebo zariadení a mobiliáru verejného priestranstva,  

j. jazdiť po verejných priestranstvách obce znečistenými vozidlami, s nedostatočne 

upevneným nákladom alebo s nákladom, ktorý môže byť zdrojom znečistenia 

verejného priestranstva,   

k. parkovať motorové vozidlá na verejnej zeleni, na detských ihriskách, športoviskách,   

l. skladovať na verejných priestranstvách, bez povolenia obce stavebné a iné materiály, 

obaly, kontajnery a podobne.   

  

§ 9 Zaberanie verejného priestranstva obce  

  

1. Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva je zakázané. Výnimkou je zabratie 

verejného priestranstva počas nakladania, alebo vykladania tovaru a materiálu, iba vo 

výnimočných situáciách, iba na čas naloženia, alebo vyloženia tovaru a materiálu, iba v 

prípade, ak tovar a materiál nie je možné naložiť a vyložiť bez zvláštnych prekážok inde, 

alebo ináč.   

2. Predmety určené na naloženie a vyloženie môžu byť na verejnom priestranstve pripravené 

len bezprostredne pred ich odvozom a nie je možné nimi ohrozovať čistotu verejného 

priestranstva a bezpečnosť ľudí.   

3. Pôvodca prípadného znečistenia pri tejto činnosti je povinný bezodkladne po presunutí 

materiálu verejné priestranstvo vyčistiť a upratať.   
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§ 10 Používanie verejného priestranstva obce na osobitné užívanie a počas 

stavebných prác  

  

1. Neoprávnené používanie verejného priestranstva obce je zakázané. Výnimkou je 

používanie, ak stavebné práce nevyhnutne vyžadujú zabratie verejného priestranstva, 

alebo ak je nevyhnutné dočasne skladovať stavebný materiál na verejnom priestranstve iba 

vo výnimočných situáciách a iba na nevyhnutný čas. Stavebník je povinný písomne žiadať 

obec o povolenie použiť verejné priestranstvo. Na základe písomnej žiadosti stavebníka 

obec rozhodne o dočasnom používaní verejného priestranstva na stavebné práce na 

nevyhnutný čas.   

2. Stavebník je povinný pri akejkoľvek stavebnej činnosti dbať na to, aby stavebný, alebo 

doplnkový materiál nebol skladovaný na verejnom priestranstve.   

3. Akýkoľvek stavebný zásah do telesa miestnej komunikácie (prekopávka, inžinierske siete) 

môže stavebník urobiť len na základe písomného rozhodnutia obce.   

4. Ak stavebník ukončí práce uvedené v odseku (3), je povinný bezodkladne v termíne a za 

podmienok určených v rozhodnutí obce uviesť do pôvodného stavu všetky rozkopávky a 

miesta porušenia spevnených plôch, komunikácií a verejnej zelene.   

5. Sypké a tekuté materiály môže stavebník skladovať na verejnom priestranstve výhradne v 

obaloch, alebo zabezpečené tak, aby nedochádzalo k ich rozširovaniu po okolí vetrom 

alebo k splavovaniu na zeleň, spevnené plochy a do kanalizácie.   

  

§ 11 Používanie verejného priestranstva obce majiteľmi, alebo 

prevádzkovateľmi obchodov a reštauračných zariadení  

  

1. Majiteľ, alebo prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, predajného stánku, alebo iného 

podobného zariadenia je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí 

zariadenia, priestorov v čase prevádzky i po jej ukončení.   

2. Majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadení uvedených v odseku (1) je povinný zabezpečiť v 

bezprostrednej blízkosti zariadenia dostatočné množstvo zberných nádob na odpadky a 

ostatných pomôcok na udržiavanie čistoty a poriadku.  

  

§ 12 Zvláštne užívanie verejného priestranstva  

  

1. Verejné priestranstvo je možné užívať na iný účel, ako je určený len v súlade s 

rozhodnutím obce na základe písomnej žiadosti žiadateľa.   

2. Zvláštne užívanie verejných priestranstiev je najmä:  

a. umiestnenie zariadení lunaparku, prenosného prístrešku cirkusu a podobných atrakcií, 

b. konanie jarmokov, trhov,   

c. konanie koncertov,  

d. ďalšie podobné podujatia pre verejnosť.  

3. Užívateľ verejného priestranstva na zvláštne užívanie je zodpovedný za udržiavanie 

čistoty a poriadku na užívanom priestranstve a je povinný najmä:   

a. užívať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej odnímané pôvodnému účelu,   
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b. zabrániť znečisteniu okolia, odstraňovať prípadné znečistenie spôsobené týmto 

užívaním, alebo v priamej súvislosti s ním,   

c. vykonať opatrenia, ktorými bude zaistená bezpečnosť užívateľov okolitého verejného 

priestranstva,   

d. ponechať voľný prístup k miestam napojenia inžinierskych sietí,   

e. užívať len vyhradený priestor a dodržiavať stanovené podmienky určené rozhodnutím 

obce,   

f. ihneď po ukončení zvláštneho užívania verejného priestranstva uviesť toto do 

pôvodného stavu na vlastné náklady a v stanovenom termíne.  

  

§13 Ochrana verejnej zelene obce  

  

1. V súlade s ustanoveniami osobitného predpisu aj v súlade so zabezpečením ochrany 

verejnej zelene obce je na verejnom priestranstve obce zakázané najmä: a. Odcudzovanie, 

poškodzovanie a trhanie okrasných kvetov a krov,   

b. svojvoľné lámanie a neodborné orezávanie vetiev stromov a krov,   

c. svojvoľné presádzanie stromov, krov vrátane porušovania pôdneho krytu,  

d. vysádzanie stromov a krov bez súhlasu obce,   

e. narušenie koreňovej sústavy stromov a ich nadzemných častí,   

f. parkovanie a jazda motorovými vozidlami po plochách zelene,  

g. umiestňovanie zariadení, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu zelene.   

  

2. Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorá hraničí s verejným priestranstvom 

je povinný najmä:   

a. kosiť pozemok, aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín a burín a dodržiavať 

ostatné povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšala vzhľad a životné prostredie 

obce,   

b. udržiavať nehnuteľnosť v takom stave, aby nečistoty z nej pochádzajúce 

neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho využívaní, 

neohrozovali bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad obce,   

c. udržiavať nehnuteľnosť v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu, 

alebo iných nežiaducich živočíchov,   

d. upravovať vetvy a konáre stromov a rastlín presahujúcich cez plot tak, aby neprekážali 

chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej premávke a vykonaniu 

údržby miestnych komunikácií.   

3. Výrub stromov a drevín ako súčastí verejnej zelene sa vykonáva v súlade s ustanoveniami 

osobitného predpisu.  

  

§ 14 Chov domácich a úžitkových zvierat v obci  

  

1. Chovateľ hospodárskych zvierat je povinný chov zvierat zabezpečiť v súlade s osobitnými 

predpismi a tak, aby voľným pohybom neznečisťovali verejné priestranstvo obce, 

nepoškodzovali stromy, okrasné kríky, kvetinové záhony a ostatnú zeleň v obci a aby 

neobťažovali a neohrozovali ostatných obyvateľov a návštevníkov obce.  
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2. Chovateľ hospodárskych zvierat je ďalej povinný zabezpečiť zachytávanie exkrementov 

hospodárskych zvierat takým spôsobom, aby neboli odvedené na cudzie pozemky a 

neohrozovali kvalitu podzemných vôd.   

  

ČLÁNOK III.  

KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA A SANKCIE ZA 

PORUŠENIE USTANOVENÍ NARIADENIA  

  

§ 15  

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva:   

a. starostka obce,   

b. zamestnanci obce poverený starostkou obce.   

  

§ 16 Priestupky proti verejnému poriadku  

  

1. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto poruší ustanovenia zákona o 

priestupkoch a v súlade s ustanoveniami zákona o priestupkoch sa priestupku proti 

verejnému poriadku na území obce dopustí aj ten, kto poruší ustanovenia tohto nariadenia.   

2. V konaní o priestupkoch sa postupuje v súlade s ustanoveniami zákona o priestupkoch a v 

súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

§ 17 Správne delikty 

 

1. Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak poruší 

nariadenie.  

2. V súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení obec uloží právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu za porušenie ustanovení tohto nariadenia až do 

výšky 6 638 €.   

3. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.   

  

ČLÁNOK IV.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

  

§ 18  

Platnosť a účinnosť  

  
1. Obecné zastupiteľstvom Obce Nižný Klátov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

uznieslo dňa 11.02.2019.   

2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na 

internetovej stránke obce dňa 21.11.2018.   

3. Prijaté  všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce dňa  19.2.2019.  
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4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 2/2018.   

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia.   

  

  

  

V Nižnom Klátove,  dňa  19.2.2019  

  

  

  

                                                                                                 Ing. Gabriela Staníková 

           starostka obce  
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Všeobecné záväzné nariadenie                                                                         Číslo: 4/2018 

___________________________________________________________________________  

  

  

OBEC NIŽNÝ KLÁTOV  
      v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva   

  

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  4/2018  
  

o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov   

----------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

  

  

Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN )   

  

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:            

  21.11.2018  

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                           

  21.11.2018  

Dátum ukončenia pripomienkového konania:          

  03.12.2018  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:            

  04.12.2018  

  

Schválené  všeobecne záväzné nariadenie  

  

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:  
11.02.2019  

  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  
19.02.2019  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  
pätnástym dňom 

od vyvesenia 
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                      

Číslo: 4/2018 

___________________________________________________________________________  

  

  

OZNÁMENIE  

  

K návrhu VZN obce č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

   

  

Dátum zverejnenia návrhu: 21.11.2018  

  

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nižnom Klátove, Hlavná 

1/1, 044 12 Nižný Klátov v úradných hodinách.  

  

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

  

  

  

  

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 03.12.2018  

  

  

  

  

  

V Nižnom Klátove, dňa 7.2.2019  

  

  

  

  

                Ing. Gabriela Staníková      

                                                       starostka obce  
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                       

Číslo: 4/2018 

___________________________________________________________________________  

  

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK   

  

K návrhu VZN obce č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov   

----------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

Dátum zverejnenia návrhu: 21.11.2018  

  

  

 V súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov ako predkladateľ VZN obce Nižný Klátov č. 4/2018 o verejnom poriadku na 

území obce Nižný Klátov, týmto oznamujem poslancom OZ obce Nižný Klátov, že k 

citovanému návrhu VZN mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku do 

03.12.2018. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu boli/neboli doručené na obecný 

úrad v Nižnom Klátove pripomienky od fyzických a právnických osôb.  

  

    

  

  

V Nižnom Klátove, dňa  7.2.2019  

  

  

                Ing. Gabriela Staníková  

                starostka obce 
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O b e c   N i ž n ý   K l á t o v  
              

Obecné zastupiteľstvo                Nižný Klátov, 7.2.2019  

Obce Nižný Klátov   

  
  
  

Názov materiálu: VZN č. 4/2018  o verejnom poriadku na území 

obce Nižný Klátov   
  

----------------------------------------------------------------------------------------------   

  
  

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  Ing. Gabriela Staníková        

starostka obce               

                          

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný  

 Klátov   
                 v súlade s § 6 ods. 1   

 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.   

Spracoval:               

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová                             p r e r o k o v a l o   

  VZN č. 4/2018 o verejnom  

poriadku na území obce Nižný 

Klátov  

  

Prizvaný:    

  

    
                 

Stanovisko:    

  
    
              

Odôvodnenie:  

- povinnosť vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení  

  
  
  

V Nižnom Klátove, dňa 07.02.2019  
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O b e c   N i ž n ý   K l á t o v  
              

Obecné zastupiteľstvo                Nižný Klátov, 7.2.2019  

Obce Nižný Klátov   

  
  

Názov materiálu: VZN č. 4/2018  o verejnom poriadku na území 

obce Nižný Klátov   
  

----------------------------------------------------------------------------------------------   

  

Predkladá:                

Ing. Gabriela Staníková             

starostka obce               

                          

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný  

Klátov podľa § 11 ods. 4 písm. g),   

§ 6 ods. 1, § 4 ods.5 písm. a)  bod 

2. a 5. a písm. b) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. a v súlade s ustanovením 

§ 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb.  

 o priestupkoch v z.n.p.    

Spracoval:               

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová          sa     uznáša   

  na VZN č. 4/2018 o verejnom  

poriadku na území obce Nižný 

Klátov  

  

Prizvaný:    

      

             

Stanovisko:    

  
                 

Odôvodnenie:  

- povinnosť vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení  

  

V Nižnom Klátove, dňa 07.02.2019  


