
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce. 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 vydáva t o t o  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 02/2020 

 
o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území 

obce Paňovce zakázané alebo obmedzené 

 

§ 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 Paňovce.  

 

 

§ 2 

Zákaz výkonu určitých činností na území obce 

 

(1) Na území obce Paňovce sa zakazuje konzumácia alkoholických nápojov na týchto 

verejne prístupných miestach:  

 obecný cintorín,  

 areál školského dvora,  

 obecné parky,  

 autobusové zastávky, 

 areál v okolí domu smútku.  

 

(2) Na verejných a obecných plochách sa zakazuje vysádzať stromy a rastliny bez 

predchádzajúceho súhlasu obce.  

(3) Na celom území obce Paňovce sa zakazuje páliť lístie alebo iný záhradný a ostatný odpad 

a vypaľovať suchú trávu.  

(4) Na celom území obce sa stanovuje zákaz rušenia počas doby odpočinku. Doba odpočinku 

sa stanovuje v sobotu v čase od 20:00 h do 22:00 h a v nedeľu v čase od 06:00 h do 22:00 

h. Počas doby odpočinku je zakázaný výkon akýchkoľvek pracovných činností, ktoré 

obťažujú nadmerným hlukom, infrazvukom, zápachom, vibráciami alebo iným 

obdobným spôsobom, napr. výkon stavebných a rekonštrukčných prác, údržba zelene 

motorovými mechanizmami, práca so strojmi určenými na spracovanie dreva.  



(5) Výstavba a rekonštrukcia stavieb, motorová údržba zelene a strojová manipulácia 

s drevom alebo drevnou hmotou sa na území obce Paňovce povoľuje nasledovne: 

a) v pracovných dňoch v čase od 06:00 h do 21:00 h 

b) v sobotu v čase od 7:00 h do 20:00 h.  

 

§ 3 

Obmedzenie výkonu určitých činností na území obce 

 

(1) V súlade s § 127 Občianskeho zákonníka, vlastník veci a nehnuteľností sa musí na území 

obce Paňovce zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného 

alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu 

stavbu, alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom bez toho, že by 

urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru 

primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, 

parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie 

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.  

(2) Vlastník vecí a nehnuteľností musí na území obce Paňovce vysádzať okrasné kríky, 

ihličnany, ovocné stromy a kríky na svojich pozemkoch tak, aby netienili, 

nepoškodzovali oplotenia susedov, susedných pozemkov, nespôsobovali 

znehodnocovanie susedných stavieb (vlhnutím, praskaním múrov, a pod.). Z južnej a 

západnej strany ponechať vyrásť ihličnany a okrasné kríky len do výšky 1,40 m tak, aby 

netienili a nedotýkali sa oplotenia. Presahujúce konáre a korene odstraňovať tak, aby 

nezasahovali do susedných pozemkov. 

(3)  Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v 

nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to 

nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak 

tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju 

nahradiť, tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.  

(4) Vlastníci súkromných pozemkov a trávnatých plôch v intraviláne obce sú povinní 

minimálne 1x v roku tieto pozemky kosiť. Pokuta za nedodržanie tohto príkazu je až do 

výšky 331,00 €, ktorú môže uložiť Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný 

odbor. 

(5) Vlastníci stromov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti elektrického alebo telekomunikačného 

vedenia sú povinní ich okliesniť minimálne vo vzdialenosti 2 m od príslušného vedenia.   

 

§ 4 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení 

vykonávať starosta, poslanci obecného zastupiteľstva obce Paňovce a členovia Komisie 

verejného poriadku a sociálnych vecí obce Paňovce. Pri vykonávaní kontroly je každá 

osoba povinná uposlúchnuť ich pokyny a výzvy a strpieť na mieste meranie alebo 

monitoring úrovne hluku, infrazvuku a vibrácií a ich zaznamenanie príslušnými 

technickými zariadeniami. 



(2) Pri porušení zákazov a nesplnení povinností podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia 

možno uložiť zodpovednej fyzickej alebo právnickej osobe pokutu v súlade s príslušným 

právnym predpisom. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia možno fyzickej 

osobe  v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33,00 Eur. Právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší všeobecne záväzné nariadenie 

môže obec uložiť pokutu až do výšky 6 638,00 Eur. 

 

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce,  

uznesením č.10/2020 zo   dňa19. 05. 2020  

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia.  

(3) Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú povinné postupovať všetky osoby odo 

dňa jeho účinnosti.  

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

obce Paňovce.  

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 03.06.2020 

 

 

V Paňovciach, dňa 20.05.2020  

Ing. Rozália Juhászová  

starostka obce 


