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Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  na základe ust. § 4 ods. 5 písm. a) bod 5 a v súlade s ust. § 

4 ods. 3 písm. n) a s ust. § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa u z n á š a na 
 
Všeobecne záväznom nariadení č. 1 /2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané 

alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste  

 

 

§ 1 
 

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s platnými právnymi predpismi 

a s cieľom zabezpečenia verejného poriadku stanoviť činnosti, vykonávanie ktorých obec 

na svojom území zakazuje alebo obmedzuje. 

 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické osoby a právnické 

osoby nachádzajúce sa na území obce Sokoľ. 

 

§ 2 
 

Zákaz výkonu určitých činností na území obce 
 

(1) Na území obce Sokoľ sa z a k a z u j e: 

a) požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach, a to: 

 

1. športoviská a priestor detského ihriska s výnimkou verejných podujatí 

organizovaných a schválených obcou 

 

2. cintorín a okolie kostola 

 

3. okolie obecného úradu, materskej a základnej školy 

 

4. autobusové zastávky  

 

5. verejné priestranstvá pred obchodnými prevádzkami a službami, pokiaľ na to neboli 

vytvorené stolovacie a hygienické podmienky, 
 

b) fajčiť na detských ihriskách, športoviskách, na cintoríne, na školskom dvore a v 

budovách verejných inštitúcií na území obce a ďalších miestach podľa ustanovení § 7 

zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 

c) odkladať a odhadzovať odpadky mimo vyhradeného miesta, vyberať odpadky zo 

smetných nádob, znečisťovať verejné priestranstvá alebo priestory verejných inštitúcií, 

zriaďovať skládky, znečisťovať územie obce komunálnymi odpadmi, drobnými 

odpadkami a inými látkami; zriaďovať skládky stavebného odpadu, vypúšťať splašky na 

verejné priestranstvo alebo do potokov, 
 



d) znečisťovať verejné priestranstvá, znečisťovať verejne prístupné objekty a zariadenia 

umiestnené na nich (napr. autobusové zastávky, dopravné zariadenia, stĺpy verejného 

osvetlenia, lavičky, sochy, pamätníky, pamätné tabule, vývesné tabule a pod.) 

svojvoľným vylepovaním plagátov, komerčnými a reklamnými oznamami, sprejovaním, 

nápismi a kresbami, či inak poškodzovať, 
 

e) svojvoľne vysádzať stromy, kry a rastliny na verejných plochách a vykonávať 

úpravy bez ohlásenia Obecnému úradu Sokoli a následného schválenia, 
 

f) vhadzovať do potokov a rigolov odpad, trávu, lístie a iné nečistoty, 
 

g) umožniť prenikanie zvierat na verejné priestranstvá a ponechať tam ich exkrementy, 

vypúšťať a ponechať zvieratá bez dozoru a kontroly, vstupovať so zvieratami na cintorín, 

detské ihriská a športoviská, 
 

h) páliť popadané lístie, zvyšky rastlín a suchú trávu, 
 

i) neoprávnene zaberať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo 

verejnoprospešné zariadenie, 
 

k) parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na 

trávnatých plochách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve obce, 

 

l) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, 
 

m) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, zakrývať, pozmeňovať alebo 

premiestňovať dopravné značky, verejnoprospešné zariadenia, orientačné a informačné 

zariadenia alebo turistické značky. 
 
 

 

§ 3 
 

Obmedzenie výkonu určitých činností na území obce 
 

(1) V záujme zamedzenia narušenia pokojného života občanov, predchádzania sťažností a 

sporov a zachovania hodnoty času odpočinku sa stanovujú pravidlá pri činnostiach 

výstavby a údržby. 

 

(2) Čas výstavby a rekonštrukcie stavieb.  
Na území obce sa výstavba a rekonštrukcia stavieb a bytov povoľuje nasledovne:  
a) v pracovných dňoch v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod.,  
b) v sobotu v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. Na území obce sa zakazuje výstavba a 

rekonštrukcia stavieb a bytov v nedeľu a vo sviatky v dňoch 5. júla, 15. septembra a 1. 

novembra.  
c) obmedzenie podľa a) a b) sa nevzťahuje na prípady súvisiace s odstraňovaním 

havarijného stavu v dôsledku živelnej pohromy. 

 

 



 

 

 
(3) Čas údržby zelene.  

Údržba zelene drobnými motorovými mechanizmami sa na území obce povoľuje 

nasledovne:  
a) v pracovných dňoch v čase od 06.00 hod. do 21.00 hod.  
b) v sobotu v čase od 06.00 hod. do 21.00 hod. Na území obce sa zakazuje údržba zelene 

drobnými motorovými mechanizmami v nedeľu a vo sviatky v dňoch 5. júla, 15. 

septembra a 1. novembra. 

 

(4) Čas manipulácie s drevnou hmotou.  
Manipulácia s drevom, rezivom, drevnou hmotou, prostredníctvom cirkulárok, fréz, 

motorových píl, hobľovačiek, a iných mechanizmov učených na spracovanie drevnej 

hmoty sa na území obce povoľuje nasledovne:  
a) v pracovných dňoch v čase od 06.00 hod. do 21.00 hod.  
b) v sobotu v čase od 06.00 hod. do 21.00 hod. Na území obce sa manipulácia s drevom, 

drevnou hmotou, prostredníctvom cirkulárok, fréz, motorových píl, hobľovačiek a iných 

mechanizmov učenými na spracovanie drevnej hmoty zakazuje v nedeľu a vo sviatky v 

dňoch 5. júla, 15. septembra a 1. novembra. 

 

(5)    V okruhu miestneho cintorína a kostola sa v čase konania svadobných a pohrebných    

         obradov obmedzuje stavebná činnosť, údržba zelene motorovými mechanizmami,                             

         umývanie automobilov a manipulácia s drevnom hmotou prostredníctvom cirkulárok,        

         fréz, motorových píl, hobľovačiek, a iných mechanizmov. 
 
 

 

§ 4 
 

Obmedzenie usporiadania kultúrnych podujatí a obmedzenie pyrotechniky 
 

(1) V zastavanej časti obce sa obmedzuje používanie zábavnej pyrotechniky len na dni  

31. decembra v čase od 20:00 – 00:00 a 1. januára v čase od 0:00 do 1:00.
1
 V ostatných 

dňoch v roku sa zakazuje v obci používať zábavnú pyrotechniku, vrátane ohňostrojov, 

okrem akcií pri dodržaní oznamovacej povinnosti (písomná žiadosť a následne písomné 

súhlasné stanovisko obce a to najneskôr 10 dní pred termínom uskutočnenia akcie). Za 

škodu spôsobenú pyrotechnickými výrobkami zodpovedá osoba, ktorá ju zavinila. 
 
(2) Všeobecný čas nočného pokoja je stanovený od 22.00 hod. do 06.00 hod. V rámci tohto 

času je každý povinný zdržať sa takýchto činností, ktoré by hlukom, vibráciami narúšali 

tento pokoj. 
 
(3) Vo vymedzenej dobe v pracovných dňoch od 22.00 do 06.00 hod. je zakázané obyvateľov 

v obytných domoch a rodinných domoch neprimerane obťažovať verejnou produkciou 

hudby napríklad z pohostinstiev, diskoték a iných organizovaných akcií. Dodržiavať toto 



nariadenie je povinný prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor akcie, na ktorej 

dochádza k verejnej produkcii hudby. 

 

(4) Zakazuje sa usporadúvať kultúrne, športové, turistické alebo iné podujatie bez ohlásenia 

Obecnému úradu v Sokoli aspoň 3 dni pred konaním podujatia a následného schválenia. 

Obec môže zakázať:  
a) podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by hrozilo závažné nebezpečenstvo pre 

zdravie (napr. z titulu nadmerného hluku a vibrácií),  
b) podujatie, ktoré by pre svoje obsahové zameranie vzbudzovalo verejné pohoršenie,  
c) podujatie, ktoré by propagovalo násilie, rasovú a inú diskrimináciu. 

 
(5) V prípadoch, ktoré nie sú obsahom tohto VZN, sa bude postupovať podľa platnej právnej 

legislatívy. 1 
 
 
 

§ 5 
 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ 

dňa 21.03.2022.  
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia.  
(3) Na zmenách a doplnkoch tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uznáša Obecné 

zastupiteľstvo obce Sokoľ. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboš Šuca 

                                                                                                                                    starosta obce 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
1 Používanie zábavnej pyrotechniky sa povoľuje aj v dňoch 13. januára v čase od 20:00 – 0:00 a 

14. januára v čase od 0:00 do 1:00 u skupiny občanov pravoslávneho vierovyznania 

 


