Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011
Štatút rekreačnej oblasti Duchonka

Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v zmysle § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
1. Štatút rekreačnej oblasti Duchonka sa vydáva v záujme zabezpečenia rozvoja rekreačnej
oblasti a vytvárania priaznivých podmienok pre rozvoj cestovného ruchu, zabezpečenia
verejného poriadku, ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti osôb a majetku ako aj vymedzenia
vzťahov všetkých zainteresovaných účastníkov pôsobiacich v rekreačnej oblasti Duchonka,
nachádzajúcej sa v časti katastrálneho územia obce Prašice.
2. Rekreačná oblasť Duchonka sa nachádza na okraji pohoria Považský Inovec, v jeho
východnej časti, v priestore a okolí vodnej nádrže Duchonka. Hranice rekreačnej oblasti sú
vymedzené v Urbanistickej štúdii funkčného využitia plôch schválenej OZ obce Prašice dňa
31.1.2011.
3. Prevádzkovateľom a správcom rekreačnej oblasti Duchonka je obec Prašice.
Čl. 2
Výstavba v rekreačnej oblasti
1. Výstavbu stavieb na individuálnu rekreáciu, rekreačných zariadení, technickej
infraštruktúry, drobných stavieb, prestavbu jestvujúcich objektov a zariadení možno
uskutočniť len na základe stavebného povolenia resp. ohlásenia drobnej stavby, ktoré
vydáva príslušný stavebný úrad (Obec Prašice). Kanalizácia musí byť zaústená do
nepriepustnej žumpy resp. po vybudovaní do kanalizačnej siete v rekreačnej oblasti.
2. Vývoz fekálií zabezpečujú majitelia alebo správcovia zariadení na vlastné náklady, tieto
odpady musia byť likvidované v čističke odpadových vôd. Pri vyžiadaní obce Prašice sú
majitelia povinný predložiť doklady o vývoze a legálnej likvidácii fekálií do ČOV.
3. Chaty a ostatné zariadenia v rekreačnej oblasti musia byť označené prideleným súpisným
číslom.
4. Zriaďovanie príjazdových komunikácií v rekreačnej oblasti, ktoré nie sú vyznačené
v Urbanistickej štúdií využitia plôch je možne iba po schválení príslušným stavebným
úradom obce Prašice.
5. Vlastník stavby pre individuálnu rekreáciu nemôže oplotiť pozemok. Oplotiť pozemok
môžu len veľké rekreačné zariadenia ako sú hotely, penzióny, ATC na základe súhlasu obce
a príslušného Stavebného úradu.
6. Akékoľvek terénne úpravy možno vykonať len na základe vydaného právoplatného
stavebného povolenia.
7. Užívanie stavby pre individuálnu rekreáciu sa môže len na základe právoplatného
kolaudačného rozhodnutia a každá takáto stavba musí byť označená súpisným číslom.
8. Každá stavba musí mať kapacitne vyhovujúce napojenie na pozemnú komunikáciu a musí
mať parkovaciu alebo odstavnú plochu pre vlastné účely.
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Čl. 3
Udržiavanie poriadku a prevádzka rekreačnej oblasti
1. Všetci majitelia nehnuteľností a návštevníci rekreačnej oblasti sú povinní dodržiavať
poriadok a čistotu.
2. Za údržbu a prevádzku nehnuteľností v rekreačnej oblasti zodpovedajú ich vlastníci alebo
užívatelia nehnuteľného majetku.
3. Vývoz odpadu zabezpečuje obec Prašice a tento je majiteľom nehnuteľnosti spoplatňovaný
na základe platného VZN .
4. Vodná plocha sa môže využívať na plávanie, člnkovanie, rybolov a inú športovú činnosť len
na vlastné nebezpečenstvo. Motorové člny je používať zakázané s výnimkou záchrannej
služby.
5. Stanovanie v rekreačnej oblasti je povolené iba so súhlasom správcu a t na miestach na to
určených – autocamping. Na ostatných miestach sa stanovanie zakazuje.
6. Podnikatelia môžu poskytovať za úhradu návštevníkom stravovacie služby, ubytovacie
služby ako aj turistické, športové, kultúrne a rekreačné aktivity.
7. Najbližšia lekárska služba je v Zdravotníckom stredisku Prašice a v Nemocnici
s poliklinikou v Topoľčanoch.
8. Dohľad nad poriadkom v rekreačnej oblasti Duchonka zabezpečuje OR PZ Topoľčany,
lesná stráž a pracovníci OcÚ Prašice.
Čl. 4
Ochrana životného prostredia, hygienické
a proti epidemiologické opatrenia
1. Ochrana prírody v rekreačnej oblasti sa riadi platnými zákonmi, vyhláškami a nariadeniami
týkajúcich sa ochrany životného prostredia - ochrany prírody a krajiny, odpadov, ochrany
ovzdušia, ochrany vôd.
2. V rekreačnej oblasti a v jej okolí sa zakazuje akékoľvek poškodzovanie porastov, ničenie
rastlinstva a plašenie vtáctva. Povolená je len výsadba takých druhov drevín, ktoré vyhovujú
danému prostrediu.
3. V záujme ochrany vody sa zakazuje v rekreačnej oblasti:
 budovať trativody a vsakovacie jamy na odpadové vody
 umývať a opravovať autá
 voľné skladovanie odpadkov, ktoré vyhnívajú a kvasia
 zriaďovanie nepovolených skládok odpadov
na vodnej ploche:
 používať pri kúpaní mydlo a saponáty
 kúpať a umývať zvieratá
 čistiť a prať bielizeň a šatstvo
 vypúšťať znečistené vody, ropné látky, fekálie a naberať vodu znečistenými nádobami
4. V rekreačnej oblasti je zakázaný chov, pasenie a napájanie hospodárskych a úžitkových
zvierat (sliepok, psov, zajacov, oviec, kôz, dobytka a pod.)
5. Vlastníci objektov, ich užívatelia, návštevníci rekreačnej oblasti sú povinní aktívne
vykonávať hygienické opatrenia a dodržiavať ustanovenia príslušných zákonov, vyhlášok
a nariadení (zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinný
od 1.7.2011)
6. Hluk zo zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu, hluk z verejnej produkcie hudby
a hluk užívateľov chatového zariadenia nesmie prekročiť najvyššie prístupné hodnoty pre
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denný a nočný čas (nariadenie vlády č. 145/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení).
Čl. 5
Vykonávanie záujmových činností, kultúrne podujatia
1. Rybárstvo sa môže vykonávať iba v rámci platných predpisov. Rybolov môžu vykonávať
iba osoby oprávnené na výkon rybárskeho práva, t.j. s platným rybárskym lístkom a
príslušným povolením na rybolov, pričom sú povinní rešpektovať vlastnícke práva
majiteľov jednotlivých nehnuteľností. Osoby oprávnené na výkon rybárskeho práva nemôžu
parkovať s vozidlami bližšie ako 70 m od vodnej plochy.
2. Vodná plocha sa môže užívať na plávanie, člnkovanie a inú športovú činnosť len na vlastné
nebezpečenstvo, pričom je potrebné správať sa tak, aby nedošlo k ohrozeniu vlastného
života, ako aj života iných návštevníkov. Pri používaní člnkov a vodných bicyklov nesmie
byť narušený rybolov ich priblížením k loviacemu rybárovi.
3. Kultúrnymi a spoločenskými podujatiami sa rozumejú tanečné zábavy, diskotéky, rybárske
preteky a iné hromadné podujatia z oblasti spoločenskej zábavy.
4. Uskutočnenie takýchto podujatí je možné len na základe písomného oznámenia zámeru
usporiadať podujatie obci Prašice najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Obec vydá
rozhodnutie o povolení/nepovolení usporiadať spomínané kultúrne alebo spoločenské
podujatia. Organizátor musí deklarovať splnenie nariadenia vlády č. 145/2006 Z.z.
o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
5. Povolenie na organizovanie kultúrneho a spoločenského podujatia sa vydáva jednorázovo.
6. V prípade opakovanej spoločenskej akcie ako je diskotéka, tanečná zábava atď. sa povolenie
vydáva maximálne na 3 mesiace, kde po skončení povolenia musí prevádzkovateľ tejto
produkcie opätovne požiadať o nové povolenie.
7. Organizátor diskotéky, tanečnej zábavy na vlastne náklady zabezpečí v okolí prevádzky
poriadok a bezpečnosť návštevníkov.
8. V rekreačnej oblasti Duchonka je čas nočného pokoja od 23.00 hod. do 7.00 hod.
V uvedenom čase občania sú povinní zdržiavať sa všetkých konaní, ktoré by rušili nočný
pokoj. Aj mimo tohto času sa musia správať disciplinovane, s ohľadom na okolitú prírodu
a susediacich rekreantov.
Čl. 6
Parkovanie a jazda motorovými vozidlami
1. Parkovanie všetkých motorových vozidiel je povolené len na vyhradených miestach –
parkoviskách, vybudovaných priestranstvách na parkovanie pri chatách a rekreačných
zariadeniach.
2. Maximálna povolená rýchlosť v priestoroch rekreačnej oblasti je 30 km/hod.
3. Zakazuje sa parkovať na trávnatých plochách.
Čl. 7
Protipožiarne opatrenia
1. V zmysle príslušných právnych predpisov zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi účinný od 1.7.2009 a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
taktiež účinnou od 1.7.2009 sú vlastníci a užívatelia nehnuteľností povinný vykonávať
potrebné protipožiarne opatrenia.
2. Zakazuje sa zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho
rozšíreniu.
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3. Oheň sa môže klásť iba na vyhradených miestach – ohniskách, ktoré však musia byť pod
dozorom až do úplného vyhasnutia. Ohnisko musí byť umiestnené v dostatočnej
vzdialenosti od budov, vozidiel, ľahko zápalných materiálov a pod., aby neprišlo k požiaru.
4. Každý vlastník nehnuteľnosti alebo návštevník rekreačnej oblasti je povinný počínať si tak,
aby nespôsobil vznik požiaru a podľa svojich možností prispieval k riadnemu plneniu úloh
požiarnej ochrany, zvlášť poskytnúť potrebnú osobnú a vecnú pomoc pri zamedzovaní
a zdolávaní požiarov, iných živelných pohrôm, prípadne nehôd.
5. Každý, kto spozoruje požiar, ktorý môže uhasiť , je povinný ihneď tak urobiť. Ak to nie je
možné, je povinný bezodkladne vyhlásiť požiarny poplach a urobiť opatrenia na
zamedzenie rozšírenia požiaru. Následne udalosť oznámi na
hasičskú stanicu
v Topoľčanoch /OR HaZZ/ tel.č. 150.
6. V prípade potreby volať na tel.č.:
IZS
: 112
Hasiči
: 150
Polícia
: 158
Lekárska pohotovosť
: 155
Čl. 8
Poplatky za služby
1. Správca rekreačnej oblasti alebo právnické a fyzické osoby ním poverené môžu vyberať
nasledovné poplatky :
- za odber vody a elektriny
- za odvoz, likvidáciu tuhého a tekutého odpadu v súlade s platným VZN
- za užívanie pozemku a nebytových priestorov
- za parkovanie
- za ubytovanie
Čl. 9
Všeobecné poriadkové ustanovenia
1. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie objektov v rekreačnej oblasti vrátane orientačných
tabúľ, dopravných značiek, turistických značiek a pod.
2. Zakazuje sa akékoľvek narušovanie pokoja neprimeraným správaním návštevníkov,
vlastníkov, užívateľov a prenajímateľov stavieb na individuálnu rekreáciu, rekreačných
zariadení chát, používanie strelných a poplašných zbraní a pod.
3. Zakazuje sa vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
4. Tento štatút sú povinní dodržiavať všetci vlastníci stavieb na individuálnu rekreáciu a
rekreačných zariadení, rekreanti a návštevníci rekreačnej oblasti.
5. Kontrolu dodržiavania tohto štatútu budú vykonávať orgány miestnej samosprávy obce
Prašice. /starosta, poslanci, zamestnanci OcÚ, hlavný kontrolór/ Týmto nie je porušená
právomoc ďalších orgánov (policajný zbor, úrady štátnej správy, rybárska stráž), ktoré
zabezpečujú kontrolu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
6. Porušenie tohto štatútu a neuposlúchnutie pokynov príslušných kontrolných orgánov sa bude
stíhať podľa príslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov.
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Čl.10
Zverejnenie a účinnosť nariadenia
1. Právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v rekreačnej oblasti
Duchonka sú povinné mať trvalo vyvesený tento Štatút na viditeľnom mieste.
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce 15 dní pred rokovaním OZ v
Prašiciach na uplatnenie pripomienok k návrhu.
3. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach dňa 16.12.2011, uznesením
č.112011, nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.
4. Týmto VZN sa ruší Štatút rekreačnej oblasti Duchonka schválený OZ Prašice dňa
25.4.2003.

Erika Nemešová
starostka obce
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