
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

OBCE KLOKOČOV 

 

č. 2/2011 

 
ktorým sa stanovuje 

 

ŠTATÚT REKREAČNEJ OBLASTI PAĽKOV, ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA 

 

 

         Obecné zastupiteľstvo v Klokočove na základe ustanovenia §4 ods. 3a §6 Zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre 

katastrálne územie obce toto nariadenie. 

 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Účelom VZN pre rekreačnú oblasť Paľkov je vytvorenie podmienok pre príjemný,  

pokojný pobyt a rekreáciu.  

(2) Tento štatút sa vydáva v záujme zabezpečenia rozvoja rekreačnej oblasti a vytvárania 

priaznivých podmienok pre rozširovanie cestovného ruchu. Súčasne sa sleduje cieľ 

zabezpečenia verejného poriadku, ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti osôb a majetku, 

ako i upravenia a vymedzenia vzťahov všetkých zainteresovaných účastníkov 

pôsobiacich v rekreačnej oblasti. 

 

 

 

§ 2 

Rozsah rekreačnej oblasti 

 

            Rekreačná oblasť Paľkov sa nachádza v katastrálnom území obce Klokočov. Leží 

v bezprostrednej blízkosti vodnej nádrže Zemplínska šírava. Pre rekreačné účely na 

Zemplínskej šírave v oblasti Paľkov sú vytvorené voľné trávnaté a štrkové plochy 

a upravované brehy štrkovým násypom (pláže) a sú tvorené od kóty 112 až 114,35 čo je 

prevádzková hladina vodnej nádrže. 

 

 

 

§ 3 

Prevádzkovateľ rekreačnej oblasti 

 

             Prevádzkovateľ rekreačnej oblasti Paľkov je Obec Klokočov, ktorá je i správcom 

tohto územia. 

 

 

 

 



§ 4 

Užívanie chát a dočasných rekreačných objektov 

 

(1) Vlastníci a užívatelia chát, dočasných rekreačných objektov musia dodržiavať 

dobrý a susedský vzťah a pomáhať si pri ochrane svojich chát, dočasných 

rekreačných objektoch a zariadení proti neoprávneným zásahom cudzích osôb. 

(2) Vlastníci a užívatelia chát, dočasných rekreačných objektov sú povinní správať sa 

na chatách a v dočasných rekreačných objektoch tak, aby nerušili a neohrozovali 

susedov a celú rekreačnú oblasť. 

     

                 V čase od 22.00 hod – 06.00 hod. je potrebné zachovať nočný kľud. 

 

                  Každý, kto používa alebo prevádzkuje zdroje hluku alebo vibrácií, je povinný 

technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami zabezpečiť, aby hluk neprekračoval 

najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory a stavby, a aby sa zamedzilo prenosu 

vibrácií na fyzické osoby. Po zabezpečení týchto opatrení a po dohode so správcom 

rekreačnej oblasti Paľkov je možné prevádzkovať verejnú projekciu hudby vo vnútorných 

priestoroch i v čase nočného kľudu. 

Hluk zo zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu a hluk z verejnej produkcie hudby 

nesmú prekročiť najvyššie prípustné hodnoty pre denný (50 dB) a nočný (40 dB) čas. Na 

účely kontroly dodržania hygienických limitov pre denný a nočný čas sa za nočný čas 

považuje čas medzi 22.00 hod. a 06.00 hod. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá osoba, 

ktorá prevádzkuje zariadenie poskytujúce služby obyvateľstvu, usporiadateľ verejnej hudby 

alebo osoba, ktorá prevádzkuje verejnú hudbu. 

 

(3) V dočasných rekreačných objektoch a v objektoch rekreačných zariadení 

v rekreačnej oblasti Paľkov sú povinný vlastníci aj užívatelia  dodržiavať Požiarny 

poriadok obce Klokočov a ostatné bezpečnostné predpisy. 

(4) Chov hospodárskych zvierat v rekreačnej oblasti v priestoroch slúžiacich pre 

rekreáciu je zakázaný. 

(5) V chatách sa povoľuje krátkodobé držanie psa po dobu pobytu vlastníka alebo 

užívateľa v dočasnom rekreačnom objekte. 

(6) V zariadeniach určených pre podnikanie a služby v oblasti turistického ruchu sa 

povoľuje držanie strážneho psa za podmienok, že budú dodržané všetky platné 

predpisy. 

(7) Oplocovanie dočasných rekreačných objektov, chát a akékoľvek napojovanie na 

vodovodnú a elektrickú sieť je bez povolenia prevádzkovateľa obce Klokočov 

zakázané. 

 

 

§5 

Verejné priestranstvo a jeho využitie 

 

(1) Zriaďovanie trvalých prístupových ciest v rekreačnej oblasti, nevyznačených 

v územnom pláne k chatám alebo iným dočasným rekreačným zariadeniam 

podlieha schváleniu stavebného úradu obce Klokočov. 

(2) Prístupové cesty k jednotlivým chatám alebo k iným dočasným rekreačným 

zariadeniam slúžiace ako provizórium na dopravu materiálu, sú povinní 

majitelia chát, dočasných rekreačných objektov a užívatelia po ukončení 



výstavby zrušiť a dať do pôvodného stavu v stanovenej lehote, ak došlo ku 

škodám na majetku obce. 

(3) Návštevníci rekreačnej oblasti môžu užívať verejné rekreačné plochy len 

k rekreačným účelom tak, aby ostatní rekreanti a vlastníci chát neboli rušení 

a obťažovaní. 

(4) Udržiavanie čistoty v celej rekreačnej oblasti je povinnosťou všetkých 

návštevníkov. Návštevníci chát sú povinní dávať odpadky len do nádob na to 

určených. 

(5) Zriaďovanie nových vodných zdrojov pitnej vody (studne) je možné len so 

súhlasom stavebného úradu obce Klokočov. 

(6) Kladenie ohňa na verejných priestranstvách do vzdialenosti 50 m od porastov je 

zakázané. 

(7) Pre táborové ohne musí byť určené miesto /ohnisko/ v izolovanej ploche od 

ľahko zápalných látok, stavieb, prípadne porastov tak, aby bolo maximálne 

obmedzené nebezpečenstvo vzniku požiaru a dym neobťažoval ostatných 

rekreantov. Vlastník alebo prevádzkovateľ použitého ohniska je povinný podľa 

zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane pred odchodom zabezpečiť jeho 

vyhasnutie. 

(8) V rekreačnej oblasti nie je vyčlenený priestor pre nudistickú rekreáciu 

a zakazuje sa poskytovanie erotických služieb. 

(9) Stanovanie v rekreačnej oblasti je povolené len so súhlasom správcu rekreačnej 

oblasti Paľkov na miestach na to určených – táborisko je vymedzené mimo 

pláže a pobrežných priestorov pred ICHV Paľkov (Individuálna chatová 

výstavba). Na ostatných miestach sa stanovanie zakazuje. 

(10) Vodná plocha sa môže využívať na plávanie, člnkovanie, rybolov a inú 

športovú činnosť na vlastné nebezpečenstvo, pričom je potrebné správať sa tak, 

aby nedošlo k ohrozeniu vlastného života ani života a zdravia iných 

návštevníkov. 

(11) Kúpanie je zakázané osobám, ktoré sú infekčne choré, duševne choré a osobám 

pod vplyvom alkoholu. Taktiež sa zakazuje kúpanie zvierat. Prevádzkovateľ 

táboriska a verejnej pláže je povinný zabezpečiť plavčíka a záchranný čln počas 

letnej turistickej sezóny, ktorý vykonáva záchrannú a pozorovaciu službu. 

(12) Osoby, ktoré nevedia plávať sa môžu zdržiavať na vodnej ploche iba pod 

dohľadom plavcov, ktorí sú im schopní poskytnúť pomoc. Topiacom sa osobám 

je povinný poskytnúť pomoc každý, kto sa nachádza v blízkosti nehody pokiaľ 

je toho schopný, alebo musí zabezpečiť jej privolanie. 

(13) Všetky športové plavidlá nad výkon 5 HP  alebo 4 kW  musia mať lodné 

osvedčenie vydané Štátnou plavebnou správou v zmysle zákona č.338/2000      

Z. z. o vnútroštátnej plavbe. 

(14) Všetky plavidlá musia byť pred zotmením z bezpečnostných dôvodov 

dopravené k brehu a upevnené. 

(15) Rybolov je povolený na základe povolenia, ktoré vydáva Slovenský rybársky 

zväz. Preukázaním platného povolenia na rybolov pre príslušný rok je člen 

Slovenského rybárskeho zväzu oslobodený od poplatkov stanovených Obecným 

zastupiteľstvom v Klokočove. Rybolov v priestoroch pláži určených na kúpanie 

počas sezóny je zakázaný od 07.00 do 19.00 hod. V prípade nepriaznivého 

počasia a tým nevyužitia priestorov pláže na rekreačné účely je možný rybolov 

aj na pláži. 

Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí 

už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení. 



§ 6 

Doprava a parkovanie 

 

(1) Pozemné komunikácie v rekreačnej oblasti Paľkov sú v zmysle § 22 Zák. 135/1961 

Zb. v platnom znení účelovými komunikáciami. 

(2) Pri jazde motorových vozidiel je potrebné brať zvýšený ohľad na návšetníkov 

rekreačnej oblasti, užívať len spevnenú komunikačnú sieť (spevnené dopravné 

plochy), dbať o čo najväčšiu tichosť pri jazde, aby nevznikala nadmerná prašnosť 

a v prípade veľkej prašnosti a hluku môže správca rekreačnej oblasti Paľkov na 

miestnej komunikácii obmedziť rýchlosť jazdy z jedného smeru jednu komunikáciu 

uzatvoriť a vytvoriť tak jednosmernú miestnu komunikáciu. 

(3) Vo vymedzenom priestore v táborisku sa môže parkovať pri stanoch a prívesoch. 

Parkovanie je taktiež zakázané na miestnych komunikáciách v rekreačnej oblasti 

Paľkov. Na parkoviskách a ostatných priestoroch v rekreačnej oblasti je zakázané 

vykonávať údržbu motorových vozidiel, pri ktorej by dochádzalo k znečisťovaniu 

priestoru a úniku ropných produktov. 

(4) Zakazuje sa prejazd a parkovanie motorových vozidiel na plážach a pobrežných 

priestoroch v zastavanej časti tzv. „ICHV Paľkov“ – Individuálnej chatovej 

výstavbe. 

(5) Motorové vozidlá môžu krátkodobo vstupovať na plážové časti pri spúšťaní 

a vyťahovaní malých plavidiel ako pramice, lode, plachetnice a pod. z prepravných 

podvozkov. 

  

 

 

§7 

Služby návštevníkom 

 

(1) Podnikateľské služby môžu poskytovať za úhradu návštevníkom najmä stravovanie, 

občerstvenie, ubytovanie, turistické služby, športové, kultúrne a rekreačné aktivity 

a pod.. 

(2) Právnickým osobám sa povoľuje v ich zariadeniach poskytovať služby za účelom 

verejného stravovania a poskytovania obchodnej činnosti na základe živnostenského 

listu a činnosti súvisiace s individuálnou a sústredenou rekreáciou a rozhodnutia 

o platení miestnych poplatkov s obcou Klokočov. V súkromných chatách 

a v dočasných rekreačných objektoch sa takáto činnosť zakazuje. 

(3) Právnické a fyzické osoby vykonávajú obchodnú a svoju činnosť na základe 

platných povolení a v priestoroch určených obcou Klokočov. Iná podnikateľská 

činnosť sa v rekreačnej oblasti Paľkov zakazuje. Hlavne sa zakazuje v rekreačnej 

oblasti Paľkov vykonávať takú podnikateľskú činnosť, ktorá by narúšala 

individuálnu alebo sústredenú rekreáciu. 

(4) Lekársku službu v rekreačnej oblasti Paľkov zabezpečuje počas letnej turistickej 

sezóny Nemocnica s poliklinikou Michalovce a Zdravotnícke stredisko Vinné. 

(5) Dohľad nad dodržiavaním zákonnosti a poriadku v rekreačnej oblasti Paľkov 

i počas letnej turistickej sezóny zabezpečuje Okresné riaditeľstvo PZ Michalovce 

a obec Klokočov. 

(6) Každá právnická a fyzická osoba na vlastné náklady zabezpečí v okolí svojej 

prevádzky poriadok a bezpečnosť návštevníkov. 



(7) Každá právnická a fyzická osoba a každá prevádzka musí mať platné povolenie na 

prevádzkovanie činnosti od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

Michalovce (okresného hygienika), ktoré musí byť každoročne obnovované. 

 

 

§ 8 

Hygienické a protiepidemické nariadenia 

 

(1) Majitelia a užívatelia chát, dočasných rekreačných objektov, rekreačných zariadení 

a iných objektov ako i občania využívajúci rekreačnú oblasť sú povinní dodržiavať 

ustanovenia zákona č. 596/2002 Z. z. o ochrane zdravia ľudí. 

(2) Majitelia chát, dočasných rekreačných objektov, rekreačných zariadení a iných 

objektov ich môžu prevádzkovať, ak bude zabezpečené dostatočné množstvo 

hygienicky nezávadnej pitnej vody a likvidácia tekutého odpadu do 

vodonepriepustných žúmp alebo kanalizácie. Vývoz tekutých odpadov zo žúmp je 

možný iba na miesta schválené OÚ Klokočov – do ČOV mesta Michalovce. 

(3) Odvoz tekutého odpadu zabezpečuje právnická alebo fyzická osoba s platným 

povolením orgánu ochrany životného prostredia a súhlase obce Klokočov podľa 

zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. z miest dostupných pre autodopravu za 

poplatok na základe zmluvy. 

(4) Je zakázané znečisťovať prírodu odpadkami a vytvárať divoké skládky odpadu 

v priestore rekreačnej oblasti. 

(5) Právnické a fyzické osoby, ktoré zabezpečujú obchodné služby v rekreačnej oblasti 

Paľkov musia mať vo svojich prevádzkach smetné koše, ktoré pravidelne a včas 

vyprázdňujú a starajú sa o likvidáciu tuhého odpadu v okolí svojich prevádzok. 

(6) Každá právnická a fyzická osoba je povinná zabezpečovať likvidáciu tuhého 

a tekutého odpadu na základe zmluvy s dodávateľom a za tieto služby zaplatiť 

príslušný poplatok v zmysle VZN obce Klokočov o odpadoch. 

 

 

§ 9 

Poplatok za služby 

 

(1) Správca rekreačnej oblasti Paľkov alebo právnické a fyzické osoby ním poverené 

môžu vyberať nasledovné poplatky za poskytované služby: 

- za odber vody a elektriny 

- za odvoz a likvidáciu tuhého a tekutého odpadu v súlade s platným VZN obce 

Klokočov 

- za povolenie vjazdu do rekreačnej oblasti v zmysle platného cenníka 

- za užívanie pozemku a nebytových priestorov 

- za služby podľa § 7 

- za parkovanie 

- miestne poplatky 

 

 

 

 

 

 

 



§ 10 

Dodržiavanie čistoty a hygienických zásad 

 

(1) Návštevníci, vlastníci a užívatelia chát, dočasných rekreačných objektov 

a prevádzkových zariadení v rekreačnej oblasti sú povinní dodržiavať poriadok 

a čistotu v celej rekreačnej oblasti. 

(2) Za čistotu vodných tokov a čistotu vodnej nádrže zodpovedá vlastník 

nehnuteľnosti, za odvoz komunálneho odpadu zodpovedá správca rekreačnej 

oblasti. 

(3) Vlastník chaty, nehnuteľnosti, dočasného rekreačného objektu je povinný 

v umiestňovaní, rekonštrukcii alebo iných prácach dať ihneď do pôvodného 

stavu poškodené verejné priestranstvo (verejná zeleň, cesta, a pod.) na vlastné 

náklady. 

 

 

 

 

§ 11 

Všeobecné poriadkové ustanovenia 

 

(1) Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie objektov v rekreačnej oblasti Paľkov vrátane 

orientačných a dopravných značiek. 

(2) V priestoroch rekreačnej oblasti sa zakazuje akékoľvek narušovanie pokoja 

neprimeraným správaním sa návštevníkov. Všetci rekreanti a návštevníci rekreačnej 

oblasti sú povinní tento štatút dodržiavať. Porušovanie tohto štatútu 

a neuposlúchnutie pokynov príslušných orgánov sa bude stíhať podľa príslušných 

zákonných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

(3) Dodržiavanie tohto štatútu kontrolujú: 

- orgány štátnej správy 

- orgány územnej samosprávy 

- orgány veliteľstva Policajného zboru SR 

- Štátny zdravotný ústav 

- Ostatné poverené orgány a organizácie 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 12 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Porušovanie tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa bude stíhať podľa platných 

zákonných ustanovení. 

(2) Prevádzkovatelia zariadení určených pre podnikanie a služby sú povinní vyvesiť na 

viditeľnom mieste toto Všeobecne záväzné nariadenie. 

(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Klokočove dňa 30.06.2011. 

 

Vyvesené dňa: 1.7.2011 

 

 Zvesené dňa: 15.7.2011 

     

 

      (4)      Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 16.07.2011. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Monika Hudáčková 

                                                                                                 starostka obce Klokočov  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


