
Všeobecne záväzné nariadenie  OZ v Smižanoch

č. 16/1995 o ochrane majetku

Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch uvedomujúc si zodpovednosť za  ochranu zdravého 

spôsobu života a práce obyvateľov obce, a preto na  základe žiadosti občanov o súčinnosť 

pri ochrane svojho majetku  nachádzajúceho sa v obci, vydáva v zmysle Ústavy SR, čl. 68, 

a zákona  SNR č. 369/90 Zb. v platnom znení, § 6, ods. 1 toto všeobecne záväzné 

nariadenie /ďalej VZN/:

§ 1

Zákaz vstupu na poľnohospodárske pozemky

 1. V dobe od nadobudnutia účinnosti tohto VZN do 15. 10. 1995 je  zakázané bez 
povolenia vstupovať na poľnohospodárske pozemky v katastri  obce Smižany. V ďalších 
rokoch platí zákaz vstupu na poľnohospodárske  pozemky v dobe od 15. 4. do 15. 10. v 
každom kalendárnom roku.

 2. Poľnohospodárskym pozemkom /ďalej len pozemkom/ sa na účely  tohto VZN rozumie 
každá obrábaná pôda /roľa, záhrada, záhradka,  záhradkárska osada, lúka a tiež účelová 
prístupová cesta patriaca  majiteľovi pozemku, ak je vyznačená tabuľkou:

 "Súkromná cesta, zákaz vstupu".

 3. Vstup na pozemok môže povoliť len jeho majiteľ, resp. v prípade  prenájmu užívateľ 
pozemku, ktorý má s majiteľom zmluvne upravený vzťah  na užívanie pozemku.

§ 2

Prevážanie poľnohospodárskych plodín z pozemkov

 1. V dobe uvedenej v § 1, ods. 1 každý občan, ktorý preváža alebo  prenáša 
poľnohospodárske plodiny po území katastra obce Smižany, je  povinný mať pri sebe 
doklad o nadobudnutí prevážaných alebo prenášaných  poľnohospodárskych plodín bez 
ohľadu na ich množstvo.

 2. Za doklad sa uznáva potvrdenie predajcu s uvedením druhu tovaru,  množstva, ceny, 
dátumu a s označením predajcu.

 3. Právo kontroly majú poslanci obecného zastupiteľstva a hliadka.

§ 3

Hliadka

 1. Hliadkou sa pre účely tohto VZN rozumejú osoby písomne poverené  starostom obce.

 2. Hliadka je oprávnená:

 a/ kontrolovať oprávnenosť vstupu na pozemky

 b/ občanovi, ktorý pri kontrole nevie sa preukázať podľa § 2 ods. 2

 dokladom o pôvode nadobudnutia poľnohospodárskych plodín tieto odobrať 

 c/ v prípade podozrenia, že poľnohospodárske plodiny boli  neoprávnene získané z 
pozemkov, hliadka odoberie aj pracovné náradie  potrebné na získanie 
poľnohospodárskych plodín

 d/ používať pre výkon svojej činnosti služobného psa.



 3. Hliadka je povinná:

 a/ pri výkone kontroly v zmysle tohto VZN preukázať sa platným  oprávnením /preukazom/ 
na výkon kontroly,    ktorý vydá starosta obce. 

b/ odobraté poľnohospodárske plodiny čo najskôr vhodne uskladniť na  miesto určené 
starostom obce a bezodkladne vyvinúť úsilie na zistenie  skutočného majiteľa 
poľnohospodárskych plodín.

 c/ v prípade zistenia skutočného majiteľa poľnohospodárskych plodín  tieto odovzdať 
majiteľovi

 d/ hliadka je najmenej dvojčlenná.

§ 4

Prisvojovanie si materiálu z verejných priestranstiev

 1. Zakazuje sa akýkoľvek zber a prisvojovanie si materiálu  z verejných priestranstiev bez 
písomného povolenia Oc Ú.

 2. Za materiál sa považuje napr. železo, železný šrot, drevo,  parkové lavičky, smetné 
nádoby, akýkoľvek stavebný materiál vo  vlastníctve obce, súkromných podnikateľov a 
občanov.

 3. Povolenie na zber akéhokoľvek materiálu z verejných  priestranstiev v obci vydá na 
základe žiadosti obecný úrad.

 4. Verejnými priestranstvami v obci sa pre účely tohto VZN  rozumejú: miestne 
komunikácie, parky, cintorín, odstavné plochy,  parkoviská, plochy medzi pozemkami a 
miestnou komunikáciou, resp.  štátnou cestou, ihriská, chodníky, priestory medzi obytnými 
domami  a pod.

§ 5

Záverečné ustanovenia

 1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa v zmysle zákona č. 372/90 Zb.  považuje za 
priestupok.

 2. Za spáchanie priestupku môžu poslanci OZ a hliadka uložiť  blokovú pokutu do výšky 
500,- Sk. Ak ide o maloleté deti, pokuta sa uloží  ich rodičom, resp. zákonným zástupcom.

 3. Toto VZN prijalo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  dňa 22. 6. 1995.

 4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  vyhlásenia, t.j. 7. 7. 

1995. 

Ing. Ladislav Vrana v. r. 
starosta obce


