
 
 

 

 

 

 

Obec Brestov v zmysle v zmysle § 4 ods. 3, písm. g) a n), § 4 ods. 5 písm. a), bod 2 a 5, § 6 

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

neskorších zmien, § 1 zákona SNR č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien, 

§ 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení 

neskorších zmien, § 2 zákona SNR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov v znení neskorších zmien a zákona SNR č. 377/2004 Z. z. o ochrane 

nefajčiarov v znení neskorších zmien  

 

v y d á v a 

 toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie o ochrane verejného poriadku v obci Brestov 

 
/ďalej len „VZN“/ 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

1. Toto VZN stanovuje pravidlá na udržiavanie čistoty v obci Brestov /ďalej len „obec“/ 

a ochranu verejnej zelene, stanovenie činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste a iných podrobností na dodržiavanie 

verejného poriadku a slúži aj na aplikáciu splnomocňovacích ustanovení osobitných 

predpisov v oblasti používania pyrotechnických výrobkov, ochrany pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a ochrany nefajčiarov. 

 

§ 2 

Vymedzenie niektorých pojmov 

 

1. Verejným poriadkom sa na účely tohto VZN rozumie súhrn pravidiel správania sa na 

verejnosti. Tento súhrn tvoria pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá 

správania sa, ktoré nie sú právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného 

názoru a presvedčenia nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského 

spolunažívania a vo verejnom záujme. 

 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú cesty, miestne komunikácie, 

obslužné priestranstvá, chodníky, trhoviská, parkoviská, parky, ihriská, verejné zelené 

plochy, verejné spevnené plochy, verejné pramene a iné priestory prístupné verejnosti 

bez obmedzenia, ktoré bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžia na všeobecné užívanie.  

 

3. Verejnou zeleňou sa na účely tohto nariadenia rozumie súhrn voľne rastúcich a 

verejne prístupných zelených rastlín (drevín, kvetov, bylín a ich spoločenstiev), 

vyvinutých na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým 

pestovaním zo strany obce. 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 04/2023 

o ochrane verejného poriadku v obci Brestov 



4. Nočným pokojom sa na účely tohto VZN rozumie doba určená pre zabezpečenie 

zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce. Nočným pokojom je čas 

od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa. 

 

§ 3 

Udržiavanie čistoty v obci 

 

1. Pre zabezpečenie čistoty v obci a v záujme ochrany životného prostredia a verejného 

zdravia je každý povinný s chovať tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejných 

priestranstiev.  

 

2. Zakazuje sa najmä: 

a) odhadzovať odpadky, smetí a iné nepotrebné veci mimo nádob na to určených, 

b) vyberať odpad zo smetných nádob, 

c) znečisťovať verejné priestranstvo odpadkami z ambulantného predaja, 

d) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými či úžitkovými vodami, umývať 

motorové vozidlá na verejných priestranstvách a komunikáciách, vylievať 

odpadové či úžitkové vody, znečistené chemikáliami, olejmi či iným spôsobom 

do uličných vpustí a na verejné priestranstvo, 

e) poškodzovať, znehodnocovať a ničiť verejné objekty a zariadenia (lavičky, 

odpadové nádoby, kontajnery, detské ihriská, zariadenia verejného osvetlenia, 

autobusové zastávky, cestovné poriadky, dopravné značky, reklamné 

zariadenia) a pamiatkové a kultúrne objekty (sochy, pamätníky, kríže a pod.),  

f) umiestňovať reklamné zariadenia a pútače bez povolenia obce, vylepovať 

reklamné a iné letáky na iných miestach než na to obcou určených, 

g) umiestňovať komunálne odpady, stavebné odpady a nadrozmerné odpady na 

iných než na to obcou určených miestach, 

h) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný alebo iný 

odpad, palivo alebo iné materiály bez povolenia obce, 

i) znečisťovať verejne prístupný prameň pitnej vody (farská studňa) odpadkami, 

odpadovými vodami alebo inými nebezpečnými látkami alebo umiestňovať do 

jeho priestoru akékoľvek predmety, ktoré môžu ohroziť čistotu a zdravotnú 

nezávadnosť prameňa. 

  

3. Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedá pôvodca 

znečistenia a poškodenia, ktorý je povinný vzniknutú závadu na svoje náklady 

bezodkladne odstrániť. 

 

§ 4  

Ochrana verejnej zelene 

 

1. V záujme ochrany verejnej zelene sa zakazuje odcudzovať a trhať kvety alebo iné 

okrasné rastliny alebo inak poškodzovať kvety, okrasné rastliny, kry a trávnaté 

porasty, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Zakazuje sa jazdiť motorovými vozidlami, 

bicyklami alebo inými prepravnými prostriedkami po verejnej zeleni. 

 

2. Zakazuje sa vysádzať akúkoľvek zeleň na pozemkoch obce bez súhlasu obce. Tvorbu 

a údržbu verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve obce vykonáva obec; môže tým 

však poveriť aj tretiu osobu alebo podnikateľský subjekt (dodávateľa prác). 

 



3. Vlastníci súkromných pozemkov postupujú pri výsadbe a starostlivosti o zeleň na 

vlastných pozemkoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku 

ochrany životného prostredia a prijímajú všetky potrebné opatrenia na ich ochranu 

pred zaburinením, rozširovaním škodcov alebo iným poškodzovaním okolia 

v dôsledku nevyhovujúceho stavu zelene na ich pozemkoch.   

 

§ 5 

Zákaz používania pyrotechnických výrobkov 

 

1. Zákaz používania pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely 

upravuje zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v 

znení neskorších zmien. 

 

2. Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov na území obce sa upravuje z 

dôvodu ochrany verejného poriadku a zabráneniu rušenia obyvateľov obce zábavnou a 

inou pyrotechnikou 

 

3. Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do jednotlivých kategórií na základe nariadenia 

vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu takto:  

a) zábavná pyrotechnika  

 kategórie F1 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke 

nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v 

obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo 

vnútri obytných budov,  

 kategórie F2 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a 

má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,  

 kategórie F3 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké 

nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených 

priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,  

 kategórie F4 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, 

ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je 

škodlivá pre ľudské zdravie,  

b) scénická pyrotechnika  

 kategórie T1 - je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý 

predstavuje nízke nebezpečenstvo,  

 kategórie T2 - je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý 

môžu používať len odborne spôsobilé osoby,  

c) iné pyrotechnické výrobky  

 kategórie P1 - sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 

pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,  

 kategórie P2 - sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 

pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne 

spôsobilými osobami. 

 

4. Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území 

obce s výnimkou dňa 31. 12. kalendárneho roku (Silvestra) v čase od 22:00 

hodiny do dňa 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roku (Nového roku) do 02:00 

hodiny. 
 



5. Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 1. januára od 3:00 

hodiny do 31. decembra do 22:00 hodiny príslušného kalendárneho roka možno iba s 

predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie 

pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety 

musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a musí 

obsahovať 

a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú 

osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a v prípade, že pyrotechnické výrobky 

priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo 

prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o 

právnickú osobu, 

b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh 

pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a 

predpokladaného trvania používania. 

 

6. Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 a P1 na území 

obce na použitie pri kultúrnych, športových podujatiach a obdobných spoločenských 

podujatiach len do 22:00 hodiny, aby nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja. V inom 

čase a na iný účel je používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 a P1 na 

území obce zakázané. 

 

§ 6 

Zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 

 

1. Zákaz predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich 

požívanie upravuje zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov. 

 

2. Zakazuje sa predávanie, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v čase od 03.00 

do 24.00 hod. na týchto verejne prístupných miestach a v ich blízkom okolí:  

a) v obecnom parku a pred budovou obecného úradu,  

b) v areáli materskej školy a v jej bezprostrednom okolí, 

c) pred kostolom a v priestore verejne prístupného prameňa (farská studňa), 

d) na  autobusových zastávkach. 

 

3. Zákaz podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na: 

a) verejné prístupné miesta, s ktorých činnosťou podávanie alebo požívanie 

alkoholických nápojov bezprostredne súvisí a sú na takúto činnosť v zmysle príslušnej 

legislatívy prevádzkovo a priestorovo prispôsobené (napr. prevádzky poskytujúce 

pohostinské a reštauračné služby, obcou povolené letné terasy, ktoré sú súčasťou 

prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby a pod.) a to počas 

prevádzkových hodín príslušného zariadenia, 

b) podujatia organizované obcou, 

c) podujatia oznámené alebo ohlásené obci v súlade s osobitnými zákonmi (napr. zák. 

č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zák. č. 84/1990 Zb. o 

zhromaždovacom práve), 

d) športové podujatia, ak je to v zmysle platnej legislatívy dovolené, 

e) trhové miesta obce, kde sa vykonávajú príležitostné trhy so súhlasom obce. 

 

§ 7 



Ochrana nefajčiarov 

 

1. Zákaz fajčenia a predaja tabakových výrobkov upravuje zákon č. 377/2004 Z. z. v § 6 

a § 7. 

 

2. Obec v súlade s ust. § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z.z. zakazuje fajčenie aj na 

nasledovných miestach: 

a) na športových, spoločenských a kultúrnych podujatiach organizovaných pre deti a 

mládež konaných na verejne prístupných miestach, 

b) v prístreškoch na autobusových zastávkach, 

c) na cintorínoch, 

d) v priestoroch detských ihrísk.   

 

§ 8 

Ďalšie činnosti, ktorých vykonávanie je v obci zakázané alebo obmedzené 

 

1. Zakazuje sa rušiť nočný pokoj. 

2. Zakazuje sa prikrmovať túlavé zvieratá voľným ponechaním potravy na verejných 

priestranstvách. 

3. Zakazuje sa používať detské ihriská, hojdačky a ostatné vonkajšie vybavenie obce 

(napr. lavičky, dekorácie, prístrešky na autobusových zastávkach) v rozpore s ich 

účelom určenia. 

§ 9 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:  

a) starosta obce, 

b) poslanci obecného zastupiteľstva obce,  

b) hlavný kontrolór obce,  

c) poverení zamestnanci obce. 

 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

3. Za porušenie tohto VZN možno uložiť pokutu v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

§ 10 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Brestov č. 04/2011 o o ochrane verejného poriadku v obci. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Brestov sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 

zasadnutí dňa 10.03 2023 uznesením č. 05-10/03-2023. 

 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 V Brestove, dňa 16.03.2023                                                    Pavol German 
                                                                                              starosta obce  



 

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :    21.01.2023 

                      - zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 21.01.2023 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátene): 06.02.2023 

 

Doručené pripomienky (počet) : 0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 10.03.2023 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 10.03.2023 
  
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestove dňa 10.03.2023 

pod č. 05-10/03-2023 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Brestov  dňa :  16.03.2023 

VZN vyvesené na internetovej stránke obce Brestov dňa:  16.03.2023 

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Brestov dňa :  

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.04.2023 

 
 

 

 

V Brestove, dňa  16.03.2023 

 

 

 

  Pavol German 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 


