OBEC DOLNÉ STRHÁRE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE DOLNÉ STRHÁRE
č. 2/2022
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

VZN č. 2/2022 vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Strháre dňa:
Od 28.04.2022

do

14.05.2022

Lehota na podanie pripomienok do: 13.05. 2022
VZN č. 2/2022 schválené uznesením OZ číslo 212/2022 zo dňa 31.05.2022
VZN č. 2/2022 vyhlásené dňa: 01.06.2022
VZN č. 2/2022 nadobúda účinnosť dňa: 16.06.2022

Obec Dolné Strháre v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bod 5 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÉ STRHÁRE
č. 2/2022
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste obce Dolné Strháre

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v súlade s platnými právnymi
predpismi a s cieľom zabezpečenia verejného poriadku stanoviť činnosti, vykonávanie ktorých obec
Dolné Strháre na svojom území zakazuje alebo obmedzuje na určitý čas alebo na určitom mieste.
2. Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby
podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných
objektov umiestnených na území obce.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. 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.

Článok 3
Zákaz výkonu určitých činností na území obce
1. Na verejnom priestranstve obce Dolné Strháre je zakázané najmä:
a) znečisťovať ho pľuvaním, zvratkami, splaškovými vodami, fekáliami, olejmi, chemikáliami,
odpadovými vodami alebo inými znečisťujúcimi tekutinami, vykonávaním telesnej potreby,
b) odhadzovať odpadky (napr. papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, ohorky cigariet) a iné,
znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov , poškodzovať smetné nádoby,
c) obťažovať obyvateľov oplzlými nadávkami a ďalším konaním vzbudzujúcim verejné pohoršenie,
d) obťažovať obyvateľov pachmi, prachom, dymom, hlukom, infrazvukmi a vibráciami,
e) skladovať na verejných priestranstvách obaly, tovar, materiál, kontajnery a podobné prekážky a
predmety v rozpore s právnymi predpismi a všeobecne záväzným nariadením obce,
f) vylievať alebo vypúšťať škodliviny, odpadové vody, fekálie, inak znečistenú vodu a iné tekutiny do
pôdy alebo vodného toku,
g) ničiť, znečisťovať, poškodzovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnené na nich (autobusové
zastávky, dopravné zariadenia, elektrické stĺpy a stĺpy verejného osvetlenia, orientačné a informačné
zariadenia, pamätníky a pamätné tabule, vývesné tabule a pod.), prvky obecného mobiliáru (lavičky,
odpadkové koše, nádoby na kvety, stojany na bicykle, detské ihriská a iné ozdobné alebo funkčné
prvky) a fasády objektov sprejovaním, maľovaním, písaním, rytím, rezaním, blatom, vylepovaním
plagátov a umiestňovaním iných propagačných materiálov,
h) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať, premiestňovať dopravné

značky, orientačné a informačné zariadenia, turistické značky,
i) vstupovať so zvieratami na detské ihriská, športoviská a do cintorína,
j) umývať, čistiť a opravovať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať
priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami s výnimkou čistenia skiel,
reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel, ktoré je nevyhnutné na ich bezpečnú
prevádzku,
k) jazdiť automobilmi, motorkami, štvorkolkami a pod. po verejnej zeleni, chodníkoch, detských
ihriskách a športoviskách a parkovať na nich,
l) parkovať na verejných priestranstvách a komunikáciách spôsobom, ktorý bráni prejazdu iných
vozidiel, najmä záchranných zložiek (zdravotníci, hasiči, polícia), odvozu odpadu, vozidiel údržby
komunikácií, a pod.,
m) používať motorové vozidlá (automobil, motorka, štvorkolka a pod.), ktoré sú znečistené, a ktoré
sami, alebo svojim nákladom znečisťujú verejnú zeleň, chodníky a komunikácie,
n) jazdiť automobilmi, motorkami, štvorkolkami a pod. zámerne takým spôsobom, že motor,
pneumatiky alebo iné súčasti vozidiel vydávajú hlasné, nepríjemné a obťažujúce zvuky (s výnimkou
riadne organizovaných, oznámených a povolených podujatí),
o) prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním, zápachom,
odkvapkávaním neznečisťoval verejnú zeleň, chodníky, komunikácie, ovzdušie,
p) odstavovať vraky vozidiel bez evidenčného čísla,
q) vypaľovať trávu, trávne porasty, spaľovať lístie, prípadne odpad na verejných priestranstvách,
r) vstupovať a pohybovať sa po verejných priestranstvách – peši, na bicykli, motorovým alebo iným
vozidlom – v čase snehovej alebo inej kalamity, alebo v čase, keď posypové a iné ochranné práce na
odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu poľadovice, prípadne šmykľavosti snehovej vrstvy ešte nie
sú vykonané. Vstup a pohyb v tomto čase je výlučne na vlastnú zodpovednosť.

Článok 4
Miesta, ktoré podliehajú zákazu požívania alkoholických nápojov
1. Z dôvodu ochrany verejného záujmu sa zakazuje celoročné podávanie a požívanie alkoholických
nápojov na všetkých verejných priestranstvách na území obce. Týmto nie je dotknutý predaj alkoholu
v prevádzkach na to určených.
2. Ustanovenie Článku 4 bod 1. tohto VZN sa nevzťahuje na:
a) obdobie od 31. decembra od 16.00 hod. do 1. januára do 10.00 hod.,
b) verejne prístupné miesta, s ktorých činnosťou podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov
bezprostredne súvisí a sú na takúto činnosť prevádzkovo a priestorovo prispôsobené (napr. prevádzky
poskytujúce pohostinské a reštauračné služby, obcou povolené letné terasy, ktoré sú súčasťou
prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby, a pod.) a to počas prevádzkových hodín
príslušného zariadenia,
c) podujatia organizované obcou,
d) podujatia oznámené alebo ohlásené obci v súlade s osobitnými právnymi predpismi
e) svadobčanov a osoby zúčastnené na svadobnom obrade v priestoroch, kde sa svadobný obrad konal
alebo pri stavbe, v ktorej sa konal svadobný obrad (podávanie alkoholu formou výslužky).
3. V prípadoch uvedených v odseku 2 sa podávanie a požívanie alkoholických nápojov riadi
ustanoveniami osobitného právneho predpisu (napr. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č.
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zák. č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve, zák. č.

479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických
podujatí, a pod.).

Článok 5
Miesta, ktoré podliehajú zákazu fajčenia

1. Na území obce sa okrem zákonom stanovených miest zakazuje fajčiť aj na týchto miestach:
a) detské ihriská, športoviská, ostatné hracie plochy prístupné deťom,
b) cintorín.

Článok 6
Detské ihriská a športoviská
Na detských ihriskách a športoviskách sa zakazuje:
a) Používanie alkoholu , iných omamných látok a fajčenie
b) Poškodzovanie zariadenie a jeho používanie v rozpore s účelom , na ktoré je určené ,
vrátane lezenia na ploty , bránky.
c) Odstraňovanie zariadenia z priestorov ihriska
d) Vjazd motorovými vozidlami
e) Používanie zariadení detského ihriska osobami staršími ako 18 rokov.
f) Používanie lavičiek na iné účely ako sedenie .
g) Vnášanie odpadkov alebo väčších predmetov , nesúvisiacich s účelom daného zariadenia.
Článok 7
Činnosti na určitý čas obmedzené
1. Na území obce sa výstavba a rekonštrukcia stavieb a bytov, údržba zelene motorovými
mechanizmami, manipulácia s drevom, rezivom, drevnou hmotou, prostredníctvom cirkulárok, fréz,
motorových píl, hobľovačiek, a iných mechanizmov určených na spracovanie drevnej hmoty povoľuje
nasledovne:
a) v pracovných dňoch v čase od 06.00 hod. do 20.00 hod.
b) v sobotu v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod.
2. Na území obce sa zakazuje výstavba a rekonštrukcia stavieb a bytov, údržba zelene motorovými
mechanizmami, manipulácia s drevom, rezivom, drevnou hmotou, prostredníctvom cirkulárok, fréz,
motorových píl, hobľovačiek, a iných mechanizmov určených na spracovanie drevnej hmoty v
nedeľu.

3. Počas konania pohrebov a cirkevných obradov sú zakázané nasledujúce činnosti v okruhu 100 m od
kostola a cintorína: - kosenie, pílenie, akékoľvek stavebné činnosti, oslavy a akcie pri ktorých je hluk,
reprodukcia hudby a hovoreného slova, ktorá by rušila dôstojný priebeh pohrebu alebo iného
cirkevného aktu, obradu na cintoríne.

Článok 8
Zákaz rušenia nočného pokoja
1. Referenčný časový interval pre noc (ďalej len „nočný pokoj“) je stanovený osobitným právnym
predpisom, a to v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod nasledujúceho dňa (8 hodín).
2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, vibráciami nad mieru primeranú pomerom
(krikom, spevom, reprodukciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, pyrotechnikou a pod.)
3. Zákaz sa nevzťahuje na hluk, vibrácie a infrazvuk podľa § 1 ods. 3 vyhl. č. 549/2007 Z. z.
4. Zákaz sa ďalej nevzťahuje na vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby
ciest, miestnych komunikácií a verejnej zelene (odstraňovanie snehu, poľadovice, živelné pohromy,
odstraňovanie havárií a pod.)

Článok 9
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev a zariadení umiestnených na nich
vylepovaním plagátov a umiestňovaním iných propagačných materiálov
1. Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnených na nich (elektrické stĺpy,
stĺpy verejného osvetlenia, autobusové zastávky, orientačné a informačné zariadenia, kríže, pamätníky
a pamätné tabule, vývesné tabule, rozvodné skrine elektriny a telekomunikácií, a pod.) vylepovaním
plagátov a iných propagačných materiálov.
2. Umiestnenie plagátov na ploche úradnej tabule obce sa povoľuje na základe žiadosti.

Článok 10
Používanie pyrotechnických výrobkov
1.. Na území obce nie je možné používať pyrotechnické výrobky kategórie F3 a F4,okrem
spoločenských podujatí organizovaných obcou alebo obci vopred oznámených, za prítomnosti
odborne spôsobilej osoby.
2.. Používanie pyrotechnických výrobkov podľa čl.1 a ostatných kategórií sa obmedzuje na čas do
22:00 hod. okrem použitia pyrotechnických výrobkov v období od 31. decembra príslušného
kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho rok

Článok 11
Kontrola a dodržiavanie VZN
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva: starosta obce, poslanci
obecného zastupiteľstva, zamestnanci obce, členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve.

Článok 12
Priestupky a sankcie
1. Ten kto sám alebo spolu s inými poruší ustanovenia tohto nariadenia, hoc aj z nedbanlivosti, dopustí
sa priestupku proti verejnému poriadku.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN zo strany fyzickej osoby môže byť považované za priestupok
podľa ust. § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zo strany
právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov za správny delikt podľa ust. § 27b zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dolných Strhároch uznesením č. 212/2022
dňa 31.05.2022 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce
Dolné Strháre
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia obce D o l n é S t r h á r e schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v D o l n ý c h S t r h á r o c h.

V Dolných Strhároch, dňa 28.04.2022
Mgr. Gabriela Hudecová
starostka obce

