Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce
Moravany nad Váhom
číslo 5/2019
o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných
priestranstiev a verejnom poriadku

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Moravany nad Váhom číslo
_________/___________, dňa ___________2019 VZN vyvesené na vyhláškovej tabuli
Obce Moravany nad Váhom dňa _________2019

1

Obec Moravany nad Váhom podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie:
ČLÁNOK I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
VZN č. 5/2019 v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi spresňuje pravidlá pre
udržiavanie čistoty, ochranu zelene a zabezpečenie verejného poriadku na území obce. 1
Cieľom tohto nariadenia je dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti v obci, zlepšenie životných
podmienok obyvateľov obce, ochrana a rozvoj kvality životného prostredia a zlepšovanie
estetického vzhľadu obce, pričom pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
1.
Verejný poriadok je
súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté
2
v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých
dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou občianskeho spolunažívania, vytvárania
zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce.
2.
Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor v obci
prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na
všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 3 Pre účely tohto
nariadenia sú to najmä, nie však výlučne, verejnosti prístupné: miestne
komunikácie, chodníky, parky, námestia, parkoviská, parky, detské ihriská, okolie
bytových domov, pozemky na ktorých sa nachádza cestná zeleň, pozemky na
ktorých sa nachádza verejná zeleň, kultúrno - spoločenské objekty a ich okolie,
predajne a prevádzky poskytujúce služby a ich okolie, športoviská, cintorín, sídlo
Obecného úradu a okolie, školské zariadenia a ich okolie a iné. Pri pochybnostiach je
obec oprávnená rozhodnúť o určení verejného priestranstva.
3.
Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. 4
4.
Občanom je každá fyzická osoba, ktorá sa zdržiava na území obce bez ohľadu na
štátne občianstvo. Pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené doslovne alebo inak,
osobou sa rozumie okrem obyvateľa obce a občana, aj fyzická osoba – podnikateľ a
právnická osoba a osoby oprávnené konať v jej mene, ktoré bez ohľadu na miesto
podnikania a sídlo sa zdržiavajú na území obce.
5.
Obdobie nočného kľudu je v období od 01. novembra do 31. marca kalendárneho
roka čas od 22.00 hod., do 05.00 hod., v období od 01. apríla do 31. októbra
kalendárneho roka čas od 23.00 hod. do 06.00 hodiny.
6.
Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk. 5
7.
Dodržiavaním nočného kľudu sa pre účely tohto nariadenia rozumie také
správanie občanov a fyzických a právnických osôb v období nočného kľudu na území
obce, aby nadmerným hlukom nerušili iných občanov obce.
8.
Rušením nočného kľudu sa pre účely tohto nariadenia rozumie v období nočného
kľudu na území obce najmä, nie však výlučne: vyspevovanie, vykrikovanie, hlasný
rozhovor alebo vytváranie iných zvukových efektov a zvukov, akými sú napr.
1
2
3

podľa § 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
napríklad § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
§ 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

§ 3 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
§ 2 písm. c) vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
4
5

hluku,
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9.

10.
11.

12.

zábavná pyrotechnika, neopodstatnené používanie klaksónov, vibrácie tónov nízkej
frekvencie, v domácnostiach púšťanie rozhlasových a televíznych prijímačov nad
izbovú počuteľnosť, štekot a zavýjanie psov, iné zvukové prejavy zvierat v držbe
alebo vo vlastníctve obyvateľov obce alebo občanov. Taktiež za rušenie nočného
kľudu sa považuje u výrobných, zábavných a iných zariadení šírenie zvuku, hudby a
hluku mimo prevádzky, ak sa jedná o prekročenie prípustných hodnôt určujúcich
veličín hluku stanovených podľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z., v znení neskorších
predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a príslušného vykonávacieho právneho predpisu o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií.
Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 6
Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré
obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 7
Vodou z povrchového odtoku je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá
je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových vôd a do
podzemných vôd. 8
VZN je všeobecne záväzné nariadenie.
§1
OBVYKLÉ A OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA OBCE

1.
2.

Užívanie verejného priestranstva spôsobom obvyklým je umožnené každej osobe
nachádzajúcej sa v obci.
V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a estetického vzhľadu obce na
verejných priestranstvách sa zakazuje:
a) odhadzovať odpadové obaly a odpad všetkého druhu (napr. ohorky z cigariet,
papier, plechovky, fľaše, plasty a pod., zvyšky potravín a iné nepotrebné veci,
b) znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými a inými odpadovými vodami,
olejmi, chemickými látkami alebo zmesami alebo inými znečisťujúcimi látkami,
zvratkami, zvieracími exkrementami,
c) vykonávanie osobnej potreby a hygieny,
d) umývanie a čistenie motorových vozidiel s výnimkou činností, ktoré
nepredstavujú riziko pre životné prostredie,
e) akokoľvek ohrozovať, znehodnocovať, poškodzovať, znečisťovať alebo ničiť
obecnú zeleň, objekty a zariadenia v majetku obce alebo iné verejnoprospešné
objekty a zariadenia a pod.
f) vypaľovanie trávy, krovín alebo stromov, spaľovanie biologicky rozložiteľného
odpadu alebo akéhokoľvek odpadu zo záhrad a domácností, znečisťovanie
ovzdušia spalinami,
g) umožniť voľný pohyb psov alebo iných zvierat,
h) vstupovať so zvieratami alebo ich vpúšťať na detské ihriská a pieskoviská,

6
§ 30 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
7
§ 1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb
8
§ 2 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
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3.
4.

5.

6.

7.

i) umiestňovať plagáty, reklamy na iných miestach ako na to určených bez
súhlasu obce a zriaďovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia v
rozpore s platnými
právnymi predpismi,
j) umiestňovať odpad mimo zberných nádob na to určených,
k) zhromažďovať alebo skladovať stavebný materiál a odpad z demolácií bez
povolenia alebo nad rámec povolenia,
l) neoprávnene zabrať aj dočasne verejné priestranstvo pre súkromné alebo
podnikateľské účely,
m) nakladať s komunálnym odpadom z domácností a z činností fyzických
a právnických osôb – podnikateľov a so stavebným odpadom v rozpore s
aktuálne platnými právnymi predpismi a nariadením obce, 9
n) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach 10 a zneškodňovať spaľovaním biologicky
rozložiteľný odpad v rozpore s aktuálne platnými právnymi predpismi
a nariadením obce 11,
o) odvádzať vodu z povrchového odtoku, t.j. vodu zo zrážok a z topiaceho sa
snehu z nehnuteľností na verejné priestranstvo, vrátane chodníkov a
komunikácií,
p) odvádzať vodu z povrchového odtoku, t.j. vodu zo zrážok a z topiaceho sa
snehu z nehnuteľností do verejnej kanalizácie, 12
q) vypúšťať obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd
do verejnej kanalizácie a vodných tokov, 13
r) umývať motorové vozidlá alebo nakladať s látkami znečisťujúcimi životné
prostredie na iných miestach, než ktoré sú na to určené.
Každý zásah osoby do súčasného stavu zelene na verejnom priestranstve je možný
len po predchádzajúcom povolení obce Moravany nad Váhom.
Za ohrozenie, znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedajú
osoby, ktoré ohrozenie, znečistenie alebo poškodenie spôsobili. Tieto sú povinné
bezodkladne spôsobené znečistenie, poškodenie alebo príčinu ohrozenia odstrániť
alebo zabezpečiť jej odstránenie.
Vlastníci, resp. užívatelia nehnuteľností sú povinní zabezpečiť odstránenie konárov
stromov alebo krovitých porastov, ktoré z priestoru príslušných nehnuteľností
zasahujú do priechodného prierezu priľahlých pozemných komunikácií alebo
zakrývajú dopravné značenie, zdroje osvetlení, svetelné signalizačné zariadenia
alebo rozhľadové polia účastníkov cestnej premávky.
Prevádzkovateľ predajného zariadenia alebo zariadenia poskytujúceho služby, ktoré
je umiestnené na verejnom priestranstve (ďalej len "predajné zariadenie") je v okolí
najmenej 3 metre od predajného zariadenia a prevádzkovateľ prevádzkarne so
vstupom alebo predajným pultom orientovaným na verejné priestranstvo je po celej
šírke priľahlej komunikácie, povinný počas prevádzkovej doby zabezpečovať čistotu a
poriadok a to odstraňovaním papierov, odpadu a zabezpečiť umiestnenie
dostatočného počtu zberných nádob košov na odpad a tiež ich pravidelné
vyprázdňovanie v súlade s platným právnym predpisom.
Zvolávateľ zhromaždenia je povinný pri zabezpečovaní riadneho priebehu
zhromaždenia na verejnom priestranstve dávať účastníkom zhromaždenia a

9
§ 2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb
10
§ 2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb
11
§ 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
12
§ 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
13
zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN obce Moravany nad Váhom č.
6/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
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8.

9.

3.
4.

usporiadateľom zhromaždenia záväzné pokyny, týkajúce sa dodržiavania poriadku a
čistoty na verejnom priestranstve a zabezpečiť bezodkladne po skončení
zhromaždenia vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom sa zhromaždenie
konalo.
Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný materiál a
pod. ) na verejnom priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť
mimo verejného priestranstva (vo dvore, v objekte alebo na inom mieste vo
vlastníctve alebo užívaní toho, kto s tovarom alebo iným materiálom nakladá).
Vyložený tovar a iný materiál sa musí z verejného priestranstva odstrániť najneskôr
do 12 hodín. Pri týchto úkonoch je potrebné dbať na čistotu verejného priestranstva,
bezpečnosť chodcov.
Osobitné užívanie verejného priestranstva je umožnené každej osobe pri dodržaní
nasledovných zásad:
a)
používať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený možno len po vydaní
povolenia obcou,
b)
formulár žiadosti o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva je
zverejnený na webovej stránke obce a je prístupný na vyžiadanie v priestoroch
Obecného úradu obce Moravany nad Váhom v čase úradných hodín,
c)
každý, komu bolo obcou povolené osobitné užívanie verejného priestranstva je
povinný verejné priestranstvo užívať tak, aby týmto jeho osobitným užívaním
alebo pri ňom:
1.
boli vykonané opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia,
majetku a životného prostredia,
2.
neobmedzoval iných v užívaní ich vlastného alebo im zvereného majetku,
bolo čo najmenej obmedzené pôvodné určenie verejného priestranstva,
bol trvalo zabezpečený prístup k technologickým zariadeniam inžinierskych sietí
(dažďové vpuste, kanalizačné šachty, uzávery vody, plynu, elektrické rozvody,
obecný rozhlas a pod.).
§2
OCHRANA A DODRŽIAVANIE NOČNÉHO KĽUDU

1.

2.

3.

4.

Čas nočného kľudu je na celom území obce Moravany nad Váhom stanovený v
období od 01. novembra do 31. marca kalendárneho roka od 22.00 hod do 06.00 hod.,
v období od 01. apríla do 31. októbra kalendárneho roka od 23.00 hod. do 06.00
hodiny.
Obyvateľom obce, občanom, podnikateľským a iným subjektom je zakázané rušiť
nočný kľud takým konaním, ktoré by na území obce v stanovenom čase nočného
kľudu nad mieru primeranú pomerom obťažovalo hlukom ostatných obyvateľov obce.
V čase nočného kľudu sú osoby prevádzkujúce, obsluhujúce alebo používajúce
zariadenia generujúce zvuk a vibrácie (stroje, technologické a technické zariadenia,
vozidlá a pod.) povinné zamedziť vzniku a šíreniu hluku a vibrácií nad prípustnú
mieru.
Zákaz rušenia nočného kľudu sa netýka činností úpravy a čistenia
komunikácií, ich zimnej údržby, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod.,
ktoré nie je možné vykonať v inom čase.
Za rušenie nočného kľudu sa nepovažuje konanie uvedené v článku 1 ods. 8 tohto
nariadenia, v nasledujúcich dňoch a situáciách:
a)
24.december od 23.00 hod. a 25.december do 01.30 hod.
b)
31.december od 22.00 hod. a 01. január do 01.30 hod.
c)
piatok a sobota hodových slávností v Obci Moravany nad Váhom do 24.00 hod.
d)
činnosť spojená s odstraňovaním dôsledkov havárií a živelných pohrôm,
5

e)

5.

činnosť spojená s verejnoprospešnými prácami, ktoré nie je preukázateľne
možné vykonať v inom čase (oprava komunikácie, odstraňovanie snehu a
pod.)
f)
činnosť spojená s kultúrno-spoločenskými, športovými, obchodnými a inými
akciami usporiadanými Obcou Moravany nad Váhom,
g)
ďalšie výnimky môže udeliť v prípade odôvodnenej a naliehavej potreby na
základe písomnej žiadosti starosta obce.
Primeraným spôsobom sa
zákazy a povinnosti podľa ods. 2 a 3 tohto článku
vzťahujú aj na obdobie počas dňa (od 6.00 hod. do 18.00 hod.) a večera (v období od
01. novembra do 31. marca kalendárneho roka od 18.00 hod do 22.00 hod., v období
od 01. apríla do 31. októbra kalendárneho roka od 18.00 hod. do 23.00 hod.).
§3
OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU NA ÚZEMÍ OBCE

1.

Z dôvodu ochrany verejného poriadku v obci sa zakazuje:
a) podávať a požívať alkoholické nápoje 14:
1.
v parkoch, na chodníkoch a miestnych komunikáciách,
2.
na detských ihriskách a v ich bezprostrednom okolí,
3.
v školských, športových, kultúrnych a zdravotníckych zariadeniach a v ich
bezprostrednom okolí,
4.
na autobusových zastávkach a v ich bezprostrednom okolí,
5.
v areáli cintorína, kostola a ostatných cirkevných zariadení.
Odôvodnené jednorazové výnimky (napr. pri spoločensko – kultúrnych
podujatiach) k uvedenému zákazu podľa písm. a) povoľuje starosta obce na
základe písomnej žiadosti od organizátora podujatia 15
b) nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom,
dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením
a vibráciami, nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne,
prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu
alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok,16
c) osobám bez legitímneho oprávnenia, vyplývajúceho z úradnej povinnosti
akokoľvek obmedzovať iných v používaní obecného zariadenia a ostatného
majetku obce slúžiaceho pre verejné účely obvyklým spôsobom, 17
d) svojvoľne upravovať verejné priestranstvá stavebnými prácami a úpravou terénu
alebo výsadbou zelene a drevín,
e) svojvoľne meniť alebo upravovať dopravné značenie v obci,
f) držať psov na území obce v rozpore so zákonom a nariadením obce, 18
i) predávať v obci tovar bez povolenia obce a predávať tovar mimo trhových miest
určených obcou, 19
j) bez povolenia obce organizovať verejné športové a iné podujatia na verejných
priestranstvách a na miestnych komunikáciách, 20

14
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch; VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce
15
§ 13 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
16
§ 13 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
17
zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších Predpisov
18
§ 4 ods. 5, § 5 a § 17 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, v znení neskorších predpisov; §
3 a § 4 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, v znení neskorších predpisov;
§ 8 ods. 12 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
19
§ 10 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
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k) umiestňovať reklamné stavby s informačnou plochou nad 1,2m2 na stĺpy verejného
osvetlenia ciest a miestnych komunikácií; tabule s menšou ako uvedenou
informačnou plochou sa môžu umiestňovať na stĺpoch verejného osvetlenia, ak
nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie, 21
l) umiestňovať volebné a iné plagáty, letáky, oznamy, prospekty alebo iné
propagačné alebo inzertné materiály mimo určených plôch, 22
m) obmedzovať prejazdnosť miestnych komunikácií v obci zastavovaním vozidiel na
miestnej komunikácii v prípade, ak nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký
najmenej 3m pre oba smery jazdy, 23
n) obmedzovať prejazdnosť miestnych komunikácií v obci státím vozidiel na miestnej
komunikácii v prípade, ak nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
3m pre každý smer jazdy, 24
§4
KONTROLNÁ ČINNOSŤ A SANKCIE
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Konanie, ktoré je v rozpore s týmto VZN a s ostatnými VZN platnými na území obce
Moravany nad Váhom, sa kvalifikuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa
ustanovení § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktoré je možné
uložiť sankciu v zmysle § 11 a nasl., ak nejde o iný priestupok alebo iný správny
delikt alebo trestný čin.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom starostu
obce alebo inej poverenej osoby, predseda komisie pre životné prostredie a hlavný
kontrolór obce.
Za priestupky v dôsledku porušenia povinností a zákazov podľa ustanovení tohto
VZN, alebo ostatných VZN platných na území obce, v súlade so zákonom č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov, môže obec uložiť osobám,
ktoré ich spáchali, príslušné pokuty.
Pokutu v rámci blokového konania môže ukladať starosta obce alebo iná poverená
osoba, ak je priestupok dostatočne zistený a preukázaný. Pokuta v blokovom konaní
sa môže udeliť až do výšky 33,-EUR, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon
neustanovuje vyššiu pokutu. V rozkaznom konaní môže byť uložená pokuta do 250,eur, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak.
Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky.
Pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v tej istej veci konanie o uloženie pokuty.
Za správne delikty v zmysle ustanovenia § 27b odseku 1) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, ktorých sa dopustili právnické
osoby a fyzické osoby - podnikatelia porušením tohto VZN a ostatných VZN obce,
ako aj príslušných ustanovení posledne citovaného zákona o obecnom zriadení,
môže obec uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o
porušení VZN, najneskôr však do troch rokov od porušenia VZN, alebo nesplnenia

v spojení so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov
21
§ 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22
§ 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
23
§ 3 ods. 3, § 26 ods. 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami; § 2 písm. i), § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.
z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon)
24
§ 23 ods.10 písmeno. d) a f), §25 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach
20

7

8.

povinnosti. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a
následky protiprávneho konania.
Pokuta uložená obcou je príjmom obce.
ČLÁNOK II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

2.

Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných platných
všeobecne záväzných nariadení obce Moravany nad Váhom a zo všeobecne
záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom _____________2019 a účinnosť dňom
_____________2019.
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