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Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište č. 3/2022 

Obec Veľké Orvište na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 5 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto  
 
 

všeobecne záväzné nariadenie 
 

č. 3/2022 
 

o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané 
alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 

na území obce Veľké Orvište 
 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje činnosti, ktorých vykonávanie je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Veľké 
Orvište (ďalej len „obec“). 

(2) Na území obce je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejný poriadok a sú 
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne 
uznávanými pravidlami občianskeho spolužitia. 

 
§ 2 

Verejné priestranstvá 
 
Na verejných priestranstvách1 na území obce sa zakazuje: 

a) odhadzovať odpad mimo zberných nádob na odpad, 

b) znečisťovať verejné priestranstvá a odhadzovať odpad mimo zberných nádob 
na odpad,  

c) poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné a pamiatkové objekty, 
budovy a zariadenia (lavičky, zberné nádoby na odpad a podobne),  

d) vypaľovať trávne porasty a spaľovať akýkoľvek odpad na verejných priestranstvách, 

e) odstavovať vraky vozidiel na verejných priestranstvách,  

f) premiestňovať zberné nádoby na odpad na miestach ich hromadného umiestnenia, 

g) znečisťovať miesta hromadného umiestnenia zberných nádob na odpad a ich okolie, 

h) ukladať odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, na miestnych 
komunikáciách a chodníkoch bez povolenia vydaného obcou, 

i) skladovať na verejných priestranstvách, na miestnych komunikáciách a chodníkoch 
stavebné materiály bez povolenia vydaného obcou, 

j) umiestňovať reklamy, plagáty, oznámenia mimo miest na to určených. 
 
 
 

 
1  § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište č. 3/2022 

§ 3 
Detské ihriská a športoviská 

 
Na detských ihriskách a športoviskách na území obce sa zakazuje: 

a) poškodzovať zariadenia a používať ich v rozpore s účelom, na ktoré sú určené, 

b) odstraňovať zariadenia z priestorov detského ihriska alebo športoviska (basketbalové 
koše, futbalové bránky vrátane sietí a podobne), 

c) používať zariadenia detského ihriska osobami staršími ako 18 rokov,  

d) používať lavičky na iné účely ako sedenie,  

e) vnášať odpadky alebo predmety nesúvisiace s účelom daného zariadenia. 
 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 

06.06.2022 a zverejnený na webovom sídle obce www.velkeorviste.sk dňa 06.06.2022. 

(2) V lehote na predloženie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
do 21.06.2022 (vrátane) neboli doručené žiadne pripomienky. Vyhodnotenie 
pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia uskutočnené dňa 21.06.2022. 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia doručené 
poslancom dňa 21.06.2022. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom 
vo Veľkom Orvišti uznesením č. 25/2022.zo dňa 27.06.2022. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce 
dňa 28.06.2022. 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 12.07.2022 (pätnástym 
dňom od vyvesenia). 

 
 
 
 
Vo Veľkom Orvišti dňa 28.06.2022 
 
 
 
 

PhDr. Pavol Paulovič 
starosta obce 

 


