
Obecné zastupiteľstvo v Tokajíku na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 67 

a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1  a § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a   

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2012, 

ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne 

záväzných nariadení obce Tokajík 

 

PRVÁ  ČASŤ 

  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Toto všeobecne záväzné 

nariadenie určuje postup pri predkladaní, prerokovávaní,   prijímaní a vydávaní všeobecne 

záväzných nariadení obce Tokajík ( ďalej len „VZN“ ) a stanovuje spôsob ich tvorby. 

§ 2 

Pôsobnosť obce Tokajík 

Obec Tokajík ( ďalej len „obec“ ) môže vydávať VZN:                                                                                                                                         

a) na plnenie úloh samosprávy ( ďalej len „samosprávne VZN“ ), 

b) na plnenie úloh štátnej správy (ďalej len „správne VZN“). 

§ 3 

Samosprávne  VZN 

Samosprávnym VZN obec uplatňuje svoju samostatnú legislatívnu pôsobnosť. Na 

vydanie tohto VZN nie je potrebné osobitné splnomocnenie uvedené vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch. Samosprávne VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej 

republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila 

súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom.                                                                   . 

                                                                       § 4 

Správne VZN 
Správnym VZN obec uplatňuje prenesenú pôsobnosť štátnej správy na základe 

splnomocnenia osobitnými zákonmi a v ich medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore 

s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli 

ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami 

vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 

štátnej správy. 

                                                           DRUHÁ ČASŤ 

PROCES TVORBY, SCHVAĽOVANIA  A VYHLASOVANIA  VZN 
§ 5 

Predkladanie návrhov VZN 

1. Návrh VZN v rámci samosprávnych funkcií, ako aj na základe splnomocnenia 

osobitného zákona pripravuje z vlastného podnetu v rámci svojich kompetencií Obecný 

úrad v Krušinci.  

2. Návrh na spracovanie samosprávneho VZN môže dať aj starosta obce, Obecné 

zastupiteľstvo obce Tokajík (ďalej len „OcZ“ ), komisie OcZ, poslanci OcZ a hlavný 

kontrolór  obce.  

3. Príslušný spracovateľ zodpovedá za súlad návrhu VZN so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a riadi sa postupom určeným týmto VZN. 



§ 6 

Prerokovanie a schválenie VZN 

1. Spracovateľ predloží návrh VZN  starostovi obce a komisii OcZ príslušnej podľa 

predmetu VZN  na prerokovanie a pripomienkovanie. V prípade časovej tiesne môže 

starosta obce rozhodnúť, že návrh VZN bude predložený na rokovanie OcZ bez postupu 

podľa prvej vety.                                                                                                  

2. Po prerokovaní návrhu VZN v komisii OcZ a po zapracovaní jej pripomienok do návrhu 

VZN, zaradí starosta obce návrh VZN do programu OcZ. 

3. Návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením 

na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred rokovaním 

OcZ o návrhu VZN. 

4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 

ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v 

písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou 

možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, 

kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej 

pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas 

zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup 

podľa  odsekov 3 a 4 sa nepoužije. 

6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ VZN s príslušnou komisiou OcZ. 

Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil 

pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. 

Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri 

dni pred rokovania OcZ o návrhu VZN.  

7. Na prijatie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

8. Schválené VZN podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od jeho schválenia OcZ. 

                                                                 § 7 

Vyhlásenie VZN 

1. Schválené VZN  sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením VZN na úradnej 

tabuli v obci a na internetovej stránke obce najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda 

pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.  

2. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na 

odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, 

možno určiť skorší začiatok účinnosti VZN. 

3 Schválené VZN musí obsahovať dátum  zverejnenia, dátum schválenia, číslo uznesenia, 

dátum vyhlásenia a dátum nadobudnutia účinnosti. 

4 Platné VZN sú každému prístupné na Obecnom úrade v Tokajíku a na internetovej 

stránke obce. 

§ 8 

Úplné znenie  VZN 

1. Ak bolo VZN viackrát zmenené doplnkami je v záujme prehľadnosti možné vydať jeho 

úplné znenie so všetkými zapracovanými  doplnkami. 

2. Na vydanie úplného znenia VZN splnomocňuje OcZ starostu obce uznesením. 

3. Úplné znenie vydá starosta obce pod číslom prvého základného VZN s prívlastkom „úplné 

znenie“. 

4. V úplnom znení VZN sa uvedú  doplnky VZN vrátane dátumov ich schválenia OcZ. 

                                                       



TRETIA  ČASŤ 

FORMÁLNE  NÁLEŢITOSTI  VZN 
§ 9 

Jazyková úprava a terminológia    

VZN musí byť terminologicky presné a jednotné s dodržaním pravidiel slovenského 

jazyka, štylistiky a zrozumiteľnosti textu.  

§ 10 

Štruktúra VZN 

1. Názov VZN obsahuje slová  „Všeobecne záväzné nariadenie“, poradové  číslo VZN 

v kalendárnom roku a stručné výstižné vymedzenie jeho hlavného obsahu. 

2. Samosprávne VZN sa uvádza vetou: Obecné zastupiteľstvo obce Tokajík, na základe 

samosprávnej pôsobnosti  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods.1 zákona  o obecnom zriadení č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

............( uvedie sa číslo a názov VZN). 

3. Správne VZN sa uvádza touto vetou: Obecné zastupiteľstvo obce Tokajík, na základe 

prenesenej pôsobnosti   podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  a podľa ....... (uvedie sa citácia 

splnomocňovacieho zákona ), vydáva   toto  všeobecne  záväzné  nariadenie ....( uvedie sa 

číslo a  názov VZN ). 

4. Úvodné ustanovenie obsahuje predmet úpravy VZN, t. j. okruh spoločenských vzťahov na 

úrovni obce, ktoré má VZN upraviť. 

5. Za úvodným ustanovením  nasleduje  ustanovenie, ktorým sa vymedzia základné pojmy  a 

právne inštitúty príslušného VZN, označené nadpisom „vymedzenie základných pojmov“. 

6. Spoločná úprava týkajúca sa viacerých alebo všetkých ustanovení VZN sa zaraďuje do 

ustanovenia označeného nadpisom „spoločné ustanovenia“ a v systematike členenia VZN 

sa zaradí pred prechodné ustanovenia. 

7. Vplyv VZN na právne vzťahy upravené doterajšími VZN sa upraví v ustanovení VZN 

označenom nadpisom „prechodné ustanovenia“ a v systematike členenia VZN sa zaradia 

pred zrušovacie ustanovenie. 

8. Zrušenie doterajších VZN sa vo VZN upraví v ustanovení s nadpisom  „zrušovacie    

ustanovenia“. V ňom musia byť  uvedené všetky VZN, prípadne ich časti, ktoré sa 

navrhovaným VZN majú zrušiť. 

9. V ustanovení „ účinnosť“ sa uvádza dátum nadobudnutia  účinnosti VZN. Ak má VZN 

nadobudnúť účinnosť v súlade s § 7 ods. 2 uvedie sa v tomto ustanovení aj dôvod 

nadobudnutia účinnosti. 

                                                             § 11 

Systematika členenia VZN 
1. V záujme prehľadnosti, dôležitosti a vnútorných súvislostí sa VZN hierarchicky člení na: 

a) hlavy, 

b) časti, 

c) články,  

d) paragrafy,  

e) odseky, 
f) písmená, prípadne odrážky a body.                   

2. Nadpis systematického členenia stručne a výstižne zodpovedajú jeho obsahu prípadne 

obsahu skupiny členov.                                                                                                                       

§ 12 

Odkazy pod čiarou 

Odkazy na iné právne predpisy sa číslujú priebežne, číslovanie sa vyjadruje arabskými 

číslicami s okrúhlou zátvorkou za príslušným číslom ich umiestnením nad slovo, alebo nad 



právny pojem, na ktorý sa odkazuje. V poznámke pod čiarou k príslušnému odkazu uvádza 

názov, paragraf, odsek a písmeno príslušného právneho predpisu.  
 

§ 13 

Skratky 

Slová alebo viacslovné výrazy opakujúce sa v texte viackrát  sa môžu nahradiť skratkami. 

Skratka musí byť výstižná a zrozumiteľná a musí sa  dôsledne používať v celom ďalšom texte 

VZN.  

§ 14 

Príloha k VZN 

Na prílohu VZN sa odkazuje v texte VZN s označením „Príloha k VZN č. ...“. V jej 

nadpise sa uvedie stručné vymedzenie obsahu prílohy. Ak má VZN viac príloh,  číslujú sa 

chronologicky  arabskými číslicami.  

§  15 

  Zmeny  doplnkami VZN 

1. Zmeny a doplnenia VZN menšieho rozsahu sa robia formou  doplnkov k VZN. 

2. V názve doplnku k VZN sa uvádza číslo a  názov pôvodného VZN a poradové číslo  

doplnku, ktorým sa VZN mení a dopĺňa. 

3. Na proces  schvaľovania doplnkov VZN sa vzťahujú všetky ustanovenia § 5 až 7 tohto 

VZN. 

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

                                              
§ 16 

Prechodné ustanovenie 

Spracovávanie a predkladanie všeobecne záväzných nariadení obce Tokajík vydaných do 

účinnosti tohto VZN sa riadi doterajšími predpismi. 

 

§ 17 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny  doplnkami tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Tokajík. 

2. Toto VZN obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Tokajík dňa  .12.2012.   

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Tokajík nadobúda účinnosť 15 dní po schválení 

Obecným zastupiteľstvom obce Tokajík, t.j. 01.01.2013. 

 

 

 

 

 

                 Jana  Medvecová  

                                 starostka obce Tokajík 

                                                                                                      v.r. 
Návrh VZN č.2/2012 vyvesený: 30.11.2012 

                                     zvesený: 14.12.2012 

Schválené VZN č.2/2012   vyvesené:   .12.2012 

                                             zvesené:    .12.2012 


