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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 27. 09. 2017 uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 04/2017 

 

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 RUŠÍ 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 

 

1. V § 2 sa v ods. 2 vypúšťa odrážka 

- 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.  

 

 

2. V § 2 sa v ods. 10 text mení nasledovne 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Druhá hlava 

 

Komunálny odpad  § 9, § 10 a § 11 sa v plnom znení vypúšťa. 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 II. 

 

Obecná zeleň 

 

3. V § 12 sa v ods. 3 text mení nasledovne 

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. 

 

4. V § 13 sa v ods. 1 text mení nasledovne 

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 

 

5. V § 15 sa vypúšťa v plnom znení ods. 2.), 4.), 5.) a 6.) 

 

 

 

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  27. 09. 2017 a schválilo ho uznesením číslo  

č. 5.1 – V./OZ/2017. 

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. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2000 

o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene  

na území obce Močenok, ktorým bol schválený na OcZ v Močenku dňa 14.12.2001. 

5. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú orgány 

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

orgány. 

http://www.mocenok.sk/


6. 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 03. 10. 2017. 

 

 

 

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

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

 

 


