Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Štefanov dňa 20.8.2019
Návrh VZN zvesený dňa 6.9.2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Štefanov dňa 2.10.2019
Obec Štefanov v zmysle ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2019
o verejnom poriadku v obci Štefanov
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
VZN č.6/2019 (ďalej len „VZN č.6/2019“ alebo „nariadenie“) v súlade s platnými všeobecne
záväznými predpismi spresňuje pravidlá pre zabezpečenie verejného poriadku na území obce
Štefanov podľa §1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Cieľom tohto nariadenia je dosiahnuť
zvýšenie bezpečnosti v obci, zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce, ochraňovať
a rozvíjať zdravé životné prostredie, zabrániť jeho znečisťovaniu a zlepšovať estetický vzhľad
obce, pričom:
1) verejný poriadok predstavuje spoločný záujem všetkých obyvateľov obce, návštevníkov
obce, právnických a fyzických osôb podnikajúcich alebo pôsobiacich na území obce a
vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných objektov na území obce,
2) dodržiavanie verejného poriadku a všeobecnej čistoty v obci je jedným zo základných
predpokladov kvality susedského a občianskeho spolunažívania, ochrany a zveľaďovania
životného prostredia.
Čl. 2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
1) verejný poriadok - súhrn pravidiel správania, obsiahnutý v právnych normách, ako aj
pravidlá správania, ktoré nie sú právne vyjadrené, ale podľa všeobecného názoru
a presvedčenia sú nevyhnutnou podmienkou pokojného a usporiadaného spoločenského
spolunažívania a je vo verejnom záujme ich dodržiavanie. Ide najmä, nie však výlučne o
súhrn podmienok a povinností upravujúcich udržiavanie verejnej čistoty, verejného poriadku
na verejných priestranstvách, dodržiavanie podmienok nočného pokoja, osobitné užívanie

verejných priestranstiev, skladanie a nakladanie tovarov a materiálov na verejnom
priestranstve, čistenie chodníkov, ochrana verejnej zelene, životného prostredia, dopravný
režim, používanie predmetov zábavnej pyrotechniky, umiestňovania plagátov a reklamných
zariadení, ochrana vodných tokov, nádrží a verejnej kanalizácie.
2) verejné priestranstvo - všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a sú verejne

3)

4)
5)
6)

prístupné. Sú to najmä všeobecne prístupné cesty a miestne komunikácie (včítane mostov,
odvodňovacích priekop, parkovacích plôch, a pod.), okolie kultúrneho domu, okolie
zdravotného strediska, okolie nájomných domov, chodníky,
verejné priechody, parky, zelené plochy, ihriská, areál školy, areál obecného úradu, okolie
kostola, cintorín, a pod. Verejné priestranstvá sú tiež bežne užívané zariadenia obce, ako napr.
autobusové zastávky, pri pochybnostiach je obec oprávnená rozhodnúť o určení verejného
priestranstva
chodník - pešia komunikácia, ktorá je súčasťou cestnej komunikácie a je priľahlá k
nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou
komunikáciou; chodník hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou vtedy, ak má s touto
cestou alebo miestnou komunikáciou spoločnú hranicu,
nočný kľud – od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa; je totožný s nočným časom,
denná doba – od 06:00 hod. do 22:00 hod. počas celého kalendárneho týždňa,
hluk - je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk,/§2 písm.c, Vyhlášky MZdr. SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vybrácií /
Čl. 3
Rozvoj a zveľaďovanie obce

Obyvatelia obce sa podľa §3 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení podieľajú na
rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytujú pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým sú povinní:
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby
organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických
podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce, a sú vykonávané v záujme obce,
b) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
c) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
Čl. 4
Dodržiavanie nočného kľudu v obci
Pre zabezpečenie nočného kľudu v obci je potrebné rešpektovať hlavne nasledovné zásady:
1) všetky osoby nachádzajúce sa v obci, sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud v
súlade s týmto nariadením,

2) v nočnom čase sú osoby prevádzkujúce, obsluhujúce alebo používajúce zariadenia

generujúce zvuk a vibrácie (stroje, technologické a technické zariadenia, vozidlá a pod.)
povinné zamedziť vzniku a šíreniu hluku a vibrácií nad prípustnú mieru,
3) zvuková produkcia, reprodukovaná hudba, hudobné nástroje, rozhlasové a televízne
prijímače sa môžu používať len takým spôsobom, aby nezúčastnené osoby neboli
produkovaným hlukom a vibráciami rušené,
4) hlučnosť prejavov osôb sa musí vo všetkých miestach pobytu na území obce obmedziť na
mieru primeranú miestu pobytu a jeho podmienkam; toto obmedzenie sa nevzťahuje na
posledný a prvý deň v roku a v dobe konania kultúrnej, športovej, spoločenskej, resp. inej
akcie, na ktorú obec vydala súhlas,
5) primeraným spôsobom sa vyššie uvedené zásady vzťahujú aj na dennú dobu.
Čl. 5
Ochrana verejného poriadku v obci
Z dôvodu ochrany verejného poriadku v obci sa zakazuje : ( podľa §2 ods.5 zákona č.219/1996
Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov)
a) podávať a požívať alkoholické nápoje:
1.
v parkoch,
2.
na detskom ihrisku a v jeho bezprostrednom okolí
3.
v škole, v školských zariadeniach a v ich bezprostrednom okolí,
4.
v bezprostrednom okolí zdravotníckeho zariadenia,
5.
na autobusových zastávkach a v ich bezprostrednom okolí,
6.
na chodníkoch a miestnych komunikáciách,
7.
v areáloch a v bezprostrednom okolí: kultúrneho domu, kostola, cintorína.
Opodstatnené jednorazové výnimky (napr.: pri spoločensko – kultúrnych podujatiach) k
uvedenému podľa písm. a) povoľuje obecné zastupiteľstvo na základe písomnej žiadosti od
organizátora podujatia, (§2 ods. 6 zákona č.219/1996 Z.z.)
b) nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom,
plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,
nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej
ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu
presahujúce na jeho pozemok, ( §127 ods.1 zákona č.10/1964 Zb. Občiansky zákonník)
c) osobám bez legitímneho oprávnenia, vyplývajúceho z úradnej povinnosti akokoľvek
obmedzovať iných v používaní obecného zariadenia a ostatného majetku obce slúžiaceho pre
verejné účely obvyklým spôsobom,
d) svojvoľne upravovať verejné priestranstvá terénnymi, stavebnými a inými prácami; výsadbou
zelene a drevín,
e) privlastňovať si, aj dočasne verejné priestranstvo pre súkromné alebo podnikateľské účely;
bez povolenia obce umiestňovať a taktiež skládkovať akékoľvek predmety, materiál alebo
stavby na verejnom priestranstve,
f) svojvoľne meniť alebo upravovať dopravné značenie v obci,
g) nakladať s komunálnym odpadom z domácností a z činností fyzických a právnických osôb –
podnikateľov a so stavebným odpadom v rozpore s aktuálne platnými právnymi predpismi a
nariadením obce, / zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch, VZN č. 3/2019

h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)

domácnostiach ,
znečisťovať a poškodzovať verejné priestranstvá, verejnoprospešné zariadenia a objekty v
obci úmyselným konaním,
predávať v obci tovar bez povolenia obce a predávať tovar mimo predajných miest určených
obcou,
bez povolenia obce organizovať športové a iné podujatia na verejných priestranstvách a na
miestnych komunikáciách,
umiestňovať reklamné tabule na stĺpy verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií;
umiestňovať plagáty, letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo ďalšie materiály mimo
určených plagátovacích plôch,
obmedzovať prejazdnosť miestnych komunikácií v obci státím vozidiel na miestnej
komunikácii v prípade, ak nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre
každý smer jazdy,
parkovanie motorových vozidiel a mechanizmov na chodníku,
parkovanie nepojazdných vozidiel a mechanizmov / vrakov /na miestných komunikáciách a
verejnom priestranstve
umývať motorové vozidlá a mechanizmy na verejnom priestranstve,
používať zábavnú pyrotechniku v rozpore platnými právnymi predpismi
voľný pohyb psov na území obce a akékoľvek opustenie psa na verejnom priestranstve. Za
opustenie psa na verejnom priestranstve sa považuje aj jeho uviazanie k zábrane voľného
pohybu a ponechanie takto uviazaného psa bez dozoru zodpovednej osoby.
Čl.6
Používanie zábavnej pyrotechniky na území obce

1) Na území obce je povolené používať pyrotechnické výrobky kategórie F1, F2, F3, P1 a T1

bez písomného súhlasu obce od 31. decembra od 20.00 hod. do 1. januára do 18.00 hod.
nasledujúceho kalendárneho roku, podľa §53 ods.2 zákona č.58/2014 Z.z. o výbušninách,
výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §4 ods.. 2
nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu,
pričom:
a) zábavná pyrotechnika
- kategórie F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo
a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch
vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov,
- kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má
nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
- kategórie F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké
nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených
priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
- kategórie F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú
môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre
ľudské zdravie,
b) scénická pyrotechnika

2)

3)

4)
5)

- kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý
predstavuje nízke nebezpečenstvo,
c) iné pyrotechnické výrobky kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná
pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
Pyrotechnické predmety na zábavné účely (F2 a F3) sa na území obce nesmú používať najmä
v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti kostolov, zdravotníckych zariadení, detských
zariadení, škôl, parkov, ihrísk a pri športových podujatiach.
Použitie pyrotechniky F4 môže sprístupniť na trhu iba odborne spôsobylá osoba, ide o bežene
nepredajnú protechniku ktorá sa používa na oficiálne ohňostroje, a pracuje s ňou zaškolená
osoba.
Výnimky v termínoch používania zábavnej pyrotechniky udeľuje obecné zastupiteľstvo na
základe písomnej žiadosti.
Po udelení predmetnej výnimky je obec povinná zabezpečiť zverejnenie informácie o dátume,
mieste a čase použitia pyrotechnických výrobkov alebo vykonania ohňostrojných prác - v
miestnom rozhlase a na web-sídle obce a to minimálne jeden deň pred konaním takejto akcie.
Čl. 7
Predajné miesta v obci

1) Na území obce sú povolené nasledovné predajné miesta podľa §3 zákona č.178/1998 Z.z.

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach :
a) kultúrny dom,
b) priľahlé parkovisko pri kultúrnom dome
c) iné predajné miesto povolí obec podľa potreby.
2) Predajný deň v obci je vo štvrtok od 15.00 do 19.00 hod. Na základe povolenia obce i v iný
deň a čas.
Čl. 8
Starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky
1) Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať miestne komunikácie a premávku na nich, ani

sťažovať ich údržbu.
2) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností v susedstve miestnej komunikácie musia
dovoliť, aby príslušný cestný správny orgán urobil na ich pozemkoch potrebné opatrenia na
zabránenie zosuvu pôdy, pádu kamenia a stromov a na umožnenie odtoku vody, ak toto
nebezpečenstvo vznikne výstavbou alebo prevádzkou miestnej komunikácie alebo prírodnými
vplyvmi; ak však toto nebezpečenstvo vznikne z konania vlastníkov, správcov alebo
užívateľov susedných nehnuteľností, sú povinní urobiť na dotknutých pozemkoch potrebné
opatrenia na vlastné náklady.
3) Závady v schodnosti miestnych komunikácií a prejazdných úsekoch ciest cez obec, ako aj
závady v schodnosti chodníkov pre chodcov, je povinná odstraňovať obec.
4) Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti,
je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do

pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady
spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.
5) Pri poškodení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti,
je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s
odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa
nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni sám.
6) Ustanovenie odsekov 4 a 5 platí aj pri poškodení alebo znečistení, ktoré spôsobí alebo môže
spôsobiť závadu v schodnosti chodníkov.
Čl. 9
Priestupky proti verejnému poriadku
Obec vedie občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali
práva spoluobčanov; dbá najmä o to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a
samosprávy obce a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.(§1 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch)
1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
b) poruší nočný kľud,
c) vzbudí verejné pohoršenie,
d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné
zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá
povinnosť upratovania verejného priestranstva,
e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje
alebo premiestni orientačné označenie,
f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí
alebo v miestach určených ako miesto predaja,
g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie,
h) nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable,
okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja
a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov,
alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo
zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností
prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu
násilím,
i) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo návodom na ich používanie,
j) v súvislosti s účasťou na verejnom zhromaždení alebo kultúrnom podujatí prístupnom
verejnosti hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora podujatia, zvolávateľa,
usporiadateľa, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby, dobrovoľníka alebo inú
osobu podieľajúcu sa na organizovaní verejného podujatia, dozorný orgán, príslušníka
Policajného zboru alebo delegáta zväzu verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo
iným spôsobom.

2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 100 eur, za priestupok

podľa odseku 1 písm. e) až g) pokutu do 300 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až
j) pokutu do 500 eur.
3) Porušenie ustanovení ďalších zákonov uvedených v tomto nariadení je sankcionované v
súlade s týmito právnymi predpismi.
Čl. 10
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) poslanci obecného zastupiteľstva,
b) ostatní členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve,
c) starosta obce,
d) poverení zamestnanci obecného úradu.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov č.6/2019 o o verejnom poriadku v obci Štefanov
bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Štefanov zo dňa 1.10.2019 Uznesením
č. 57/ 2019 a účinnosť nadobúda18.10.2019.

František Chudý
starosta obce

