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Obecné zastupiteľstvo v  Marianke na základe ustanovenia §6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov v  y  d  á  v  a   pre územie obce  Marianka 

 
t o t o 

   
 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E     
 

 č. 11/2008 
z 15. decembra 2008 

 
„O ochrane životného prostredia na území obce Marianka“ 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Z ohľadom na zákonnú kompetenciu  Obce v zmysle §4  ods. 3 písm. d), h), n), zákona  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  pri výkone samosprávy 
utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, 
chrániť životné prostredie a zabezpečovať verejný poriadok v obci; rozhodla obec o prijatí 
tohto nariadenia. 

 
Čl. II. 

Obmedzenie a zákaz činností 
 

1. Každá fyzická alebo právnická osoba, je povinná,  pri uskutočňovaní stavebných prác na 
stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom  území obce Marianka, dodržiavať podmienky 
určené týmto nariadením. 

2. Fyzická alebo právnická osoba je povinná dbať na to, aby technologické postupy 
uplatňované na stavbe v minimálnej miere narúšali životné prostredie a obťažovali 
obyvateľov obce hlukom, prachom, exhalátmi, osvetlením. 

3. Zakazuje sa: 
a) Likvidovať akýkoľvek odpad na stavbe a v okolí stavby spaľovaním.  
b) Vykonávať dovoz a odvoz stavebného materiálu nákladnými automobilmi 

s hmotnosťou nad 3,5 tony. Vykonávať presun stavebných mechanizmov. Vykonávať 
stavebné práce stavebnými  mechanizmami produkujúcimi hluk a prach. 
- V pracovných dňoch (pondelok až piatok)  
 od 00,00 hod. do 06,00 hod.,     od 20,00 hod. do 24,00 hod.                                  
- V dňoch pracovného voľna  ( sobota )  
 od 00,00 hod. do 08,00 hod.,     od 17,00 hod. do 24,00 hod.   
- V dňoch pracovného pokoja (nedeľa a sviatky)   
 od 00,00 hod. do 24,00 hod.     

4. Nočné osvetlenie staveniska nesmie osvetľovať susedné nehnuteľnosti, ktoré nie sú 
súčasťou staveniska. 
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Čl. III. 
Sankcie 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom poslancov 

obecného zastupiteľstva, členov Komisie pre výstavbu a rozvoj a členov Komisie pre 
životné prostredie, pri obecnom zastupiteľstve v Marianke.  

2. V prípade porušenia tohto nariadenia  starosta obce písomne upozorní právnickú, alebo 
fyzickú osobu na porušovanie tohto nariadenia a vyzve ju na nápravu. 

3. V prípade  opakovaného porušenia nariadenia, starosta obce uloží  fyzickej alebo 
právnickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle §13 ods. 9 zák. 369/1990 Zb 
v platnom znení pokutu do 6 638,78 €. 

4. V prípade  neuposlúchnutia výzvy starostu podľa ods. 2, starosta obce uloží  fyzickej 
osobe pokutu až do výšky 33,19 €, za priestupok proti verejnému poriadku podľa §48 ods. 
1 písm. a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

5. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.  
6. Pokuta je príjmom obce. 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Toto VZN Obecné zastupiteľstvo v Marianke schválilo dňa  15.12.2008 uznesením č. 

1/2008-10. 
 

2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009. 
 
3) Dňom účinnosti tohoto VZN sa zrušuje VZN č.1/2007. 

 
 

V Marianke 15.12.2008 
 
 
 

                                                                    Ing. Viliam Bolgáč 
                                                                                starosta obce 

Vyvesené.  16.12.2008 
 
 
 
Zvesené: 

 
 


