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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. ....../2017 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 1/2000 O VYTVÁRANÍ ZDRAVÉHO 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, O OCHRANE VEREJNÉHO PORIADKU A ZELENE 

NA ÚZEMÍ OBCE MOČENOK A KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA DODATOK  

Č. 1/2000 K VZN Č. 1/2000 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6  

ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 09. 08. 2017  

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 09. 08. 2017 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 09. 08. 2017 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 04. 09. 2017 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

- elektronicky na adresu: sekretariat@mocenok.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  



 

 

Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v súlade s ust. § 6 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov sa dňa ............................... uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. ....../2017 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 1/2000 O VYTVÁRANÍ ZDRAVÉHO 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, O OCHRANE VEREJNÉHO PORIADKU A ZELENE 

NA ÚZEMÍ OBCE MOČENOK A KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA DODATOK  

Č. 1/2000 K VZN Č. 1/2000 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2000 – o vytváraní zdravého životného prostredia, 

o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Močenok (ďalej len „VZN“) sa mení  

a dopĺňa takto: 

 

Časť I. 

Prvá hlava 

 

Čistota obce 

 

§ 2 

Čistota verejných priestranstiev 

 

2) V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia 

sa v obci zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá, najmä: 

- odhadzovať odpadky (smetie, papier, obaly, zvyšky ovocia, zeleniny a iné nepotrebné 

veci), 

- znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími 

tekutinami, vrátane tekutých fekálií, maštaľného hnoja a humusu 

- vylievať znečistené úžitkové vody do uličnej kanalizácie, 

- znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel všetkého 

druhu, 

- znečisťovať chodníky, cesty a vozovky ohorkami z cigariet, 

- znečisťovať chodníky vodou, ktorou sa umývali výkladné skrine, 

- vyberať z odpadkových košov akýkoľvek odpad, 

- akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú zeleň, verejné 

objekty a zariadenia, pamiatkové objekty, 

- zakazuje sa spaľovanie nebezpečných – toxických materiálov (plasty, guma, ropné 

látky a iné) 

- zakazuje sa na verejnom priestranstve akékoľvek spaľovanie, vypaľovať trávnaté 

porasty, spaľovanie lístia a zvyškov rastlín, 



- v záhradách pri rodinných domoch pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení je 

možné spaľovať malé množstvo záhradného bioodpadu v suchom stave v týchto 

hodinách:    v stredu   od 13
00

 – 17
00 

hod.   

                             a v sobotu  od 13
00

 – 17
00

 hod.  

            Ak  pôvodca nadmerným zadymovaním a zápachom obťažuje svoje okolie, Obecný  

            úrad v Močenku môže zakázať toto spaľovanie.  

- nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehovať alebo znečisťovať    

komunikácie a chodníky, verejné priestranstvá,  

- strieľať zo vzduchovky a iných strelných zbraní na vtákov a iné živočíchy. 

- poškodzovať miestny rozhlas, verejné osvetlenie, osvetľovacie ramená, cestné značky, 

písať, kresliť a lepiť plagáty na ne, 

- znečisťovať autobusové zastávky a ničiť zariadenie autobusovej zastávky (písať, 

kresliť a lepiť plagáty),    

 

10) Za čistotu a poriadok na cintorínoch a ich bezprostredného okolia zodpovedá správca 

cintorína – Obec Močenok a to s prihliadnutím na ustanovenia vo VZN Obce Močenok  

č. 10/2016 prevádzkový poriadok cintorínov v Obci Močenok. Obyvatelia obce sú povinní 

dodržiavať Prevádzkový poriadok cintorínov obce Močenok.  

 

 

Časť II. 

 

Obecná zeleň 

 

§ 12 

Úvodné ustanovenia 

 

3) Pri stavebných a iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Výrub 

stromov musí byť vopred odsúhlasený príslušným orgánom. Žiadateľ je povinný výrub  

v primeranom množstve nahradiť. 

 

§ 13 

Ochrana obecnej zelene 

 

1) Ochrana, ošetrovanie a udržiavanie drevín sa riadi podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003  

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o ochrane prírody a krajiny. 

 

 

Časť III 

 

Nakladanie s vodou a užívanie vodohospodárskych zariadení 

 

§ 15 

 

1) Každý je povinný dbať o ochranu povrchových i podzemných vôd, najmä vôd určených 

pre zásobovanie pitnou vodou a vystríhať sa ich znečisťovaniu závadnými látkami  

a materiálmi.  

2) Užívanie vôd si vyžaduje súhlas vodohospodárskeho orgánu v zmysle zákona č. 138/78 

Zb. z. o vodnom hospodárstve. Zásobovanie pitnou vodou z obecného vodovodu 

zabezpečuje obec.  

3) Každý je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne. V prípade porúch  

a závad vodovodných zariadení je každý povinný ihneď to oznámiť organizácii 

vykonávajúcej údržbu týchto zariadení, prípadne obecnému úradu v Močenku.  



4) Zakazuje sa používať pitnú vodu v rozpore so spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto 

ustanovenia najmä na:  

- umývanie motorových vozidiel 

- umývanie a čistenie rôznych objektov 

- polievanie záhrad je zakázané v čase úsporných opatrení s pitnou vodou vyhlásených 

obcou 

5) Nie je dovolené:  

- poškodzovať a manipulovať akýmkoľvek spôsobom zariadenie na verejnom vodovode 

- plytvanie s vodou 

- odoberať vodu z hydrantov na iné účely ako na pitie a požiarne účely 

- zriadiť domáci vodovod z verejného vodovodu bez povolenia obce  

6) Zakazuje sa domáci vodovod z domáceho zdroja zapojiť na verejný vodovod.  

 

 

 

Dodatok č. 1/2000 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2000 o vytváraní zdravého 

životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Močenok  

sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Týmto dodatkom sa vypúšťa v druhej hlave na str. 6 a 7 Komunálny odpad, § 9, § 10 a § 11 

v plnom znení. Celá problematika komunálneho odpadu je riešená samostatným VZN Obce 

Močenok č. 05/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Močenok. 

 

 

Časť IV 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce 

Močenok (www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na zasadnutí dňa  ............................ 2017 a schválilo ho uznesením číslo  

č. ............................... . 

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť 15-tnym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  Po vyvesení na úradnej tabuli 

po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

4. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú orgány 

samosprávy (starosta, poslanci, komisie, pracovníci obce), prípadne iné zmocnené 

orgány. 

5. Za nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zodpovedné osoby  

a porušovatelia postihnú podľa príslušných právnych predpisov (zák. SNR č. 372/1990  

Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pod.) 

V Močenku ........................... . 

........................................................... 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

http://www.mocenok.sk/


Poznámka: 
Žltou podfarbený text je nový, upravený, doplnený. 

 

Červenou podfarbený text navrhujeme zrušiť.  

napr. § 2 – ods. 2 hovorí, že občania v rodinných domoch môžu spaľovať malé množstvo 

biologického odpadu - zákon č. 79/2015 o odpadoch – § 13 zakazuje spaľovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu.  

 

 


