Obec Výrava. na základe ust. § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 5 písm. a) bod 5. a v súlade
s ust. § 4 ods. 3 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v y d á v a

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2022
o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané
alebo obmedzené
§1
Úvodné ustanovenie
(1)

(2)

(3)

(4)

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s platnými právnymi predpismi a s
cieľom zabezpečenia verejného poriadku stanoviť činnosti, vykonávanie ktorých obec na svojom
území zakazuje alebo obmedzuje.
Verejný poriadok je taký stav vnútorného života v obci, ktorý zabezpečuje občanom
a organizáciám na území obce osobnú a majetkovú bezpečnosť a obci vytvára podmienky pre
nerušený výkon samosprávy.
Priestupok voči verejnému poriadku – je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo sťažuje výkon
samosprávy a štátnej správy na území obce. Jedná sa o neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa
pri výkone právomoci, rušenie nočného pokoja, vzbudzovanie verejného pohoršenia, porušovanie
všeobecne záväzných nariadení obce a pod. .
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické osoby a právnické osoby
nachádzajúce sa na území obce.

§2
Zákaz výkonu určitých činností na území obce
Znečisťovanie verejného priestranstva
1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti obyvateľov, s cieľom zlepšiť vzhľad a
životné prostredie v obci, sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) poškodzovať, znehodnocovať, znečisťovať zeleň a zariadenia na verejných priestranstvách autobusové zastávky, dopravné zariadenia, stĺpy verejného osvetlenia, lavičky, nádoby na odpad,
kvetináče a pod.,
b)vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k nadmernému obťažovaniu obyvateľov pachmi, prachom,
dymom, hlukom a vibráciami,

c)
vypúšťať odpadové vody do vodného toku bez povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej
vodnej správy,
d)
voľný pohyb psov bez dozoru a kontroly
e)
vypaľovanie trávy a trávnatých plôch
f)
zneškodniť alebo vyhodiť odpad inak, ako je uvedené v zákone o odpadoch a vo VZN
o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
§3
Povinnosti užívateľov miestnych komunikácií
Zakazuje sa:
a)
parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na trávnatých
plochách ako aj na cestách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve obce, mimo miest na tieto účely určených,
b)
znemožňovať alebo obmedzovať výkon zimnej údržby najmä zaparkovaním motorového
vozidla na iných ako na to určených miestach alebo vytvárať prekážky, ktoré zabraňujú alebo
obmedzujú jej riadny výkon,
c)
znečisťovať miestnu komunikáciu a vytvárať na nej prekážky, ktoré by bránili prejazdu
motorových vozidiel
d)
jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich, jazdiť
vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojim nákladom znečisťujú vozovku.
e)
vykonávať údržbu, opravu alebo umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách
alebo na verejne prístupných miestach, ktoré sú v správe alebo vlastníctve obce,
f)
prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním, alebo
odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachom,
g)

odstavovať vraky vozidiel bez evidenčného čísla na verejných priestranstvách,

g) parkovať všetky druhy nákladných motorových vozidiel, prívesy, návesy, pojazdné mechanizmy,
traktory a autobusy na verejných priestranstvách, na verejne prístupných miestach a miestnych
komunikáciách v obytných zónach vrátane parkovísk, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve obce, mimo
miest na tieto účely určených.
§4
Lepenie plagátov
1. Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnené na nich (autobusové
zastávky, stĺpy verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, orientačné a informačné zariadenia
a pod.) vylepovaním plagátov, iných propagačných materiálov.
§5
Nočný pokoj, ochrana obyvateľstva pre hlukom a vibráciami
1.

Čas nočného pokoja na území obce je od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa.

2.

Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, vibráciami nad mieru primeranú
pomerom (krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín,
pyrotechnikou a pod.)

3.

4.

Zákaz sa nevzťahuje na vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby
ciest, miestnych komunikácií a verejnej zelene (odstraňovanie snehu, poľadovice, živelné
pohromy, odstraňovanie havárií a pod.)
V zastavanej časti obce sa obmedzuje používanie zábavnej pyrotechniky na čas od 31.12. od
17.00 hod. do 1.1. do 3.00 hod. kalendárneho roka. V ostatných dňoch v roku sa zakazuje
v obci používať zábavnú pyrotechniku.

§6
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Pravidlá pre konanie verejných kultúrno spoločenských podujatí
Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie.
Oznámenie o splnení podmienok treba podať na obecný úrad najneskôr do 7 dní pred
konaním podujatia. Zmeny v údajoch uvedených oznámení o splnení podmienok je
usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne
Obec môže zakázať
- Podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účasť hrozilo vážne
nebezpečenstvo pre ich zdravie z titulu nadmerného hluku a vibrácií
- Podujatie, ktoré by svojim obsahovým zameraním vzbudzovalo verejné pohoršenie
- Podujatie, ktoré by propagovalo násilie, rasovú a inú diskrimináciu
- Podujatie, ktoré by obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľov
Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia,
za zachovanie poriadku a bezpečnosti.
Usporiadateľ zodpovedá za to, aby sa na podujatí nepredával alkohol:
- Osobám mladším ako 18 rokov
- Osobám zjavne ovplyvneným alkoholom
Usporiadateľ zodpovedá a hradí všetky škody na majetku a zariadeniach, ktoré sa pri
podujatí môžu vyskytnúť.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)

Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Výrava dňa
…............................

(2)

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Výrava
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ........ .

(3)

Vo Výrave, dňa ..............
.................................................
Monika Kurťaková
starostka obce

