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Obecné zastupiteľstvo obce Zemplínska Teplica na základe ust. § 4 ods.3 písm. n) a v súlade
s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas
alebo na určitom mieste
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. 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.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické osoby a právnické osoby
nachádzajúce sa 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 je zakázané najmä:
a) znečisťovať ho pľuvaním, zvratkami, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami, odpadovými
vodami alebo inými znečisťujúcimi tekutinami, znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním
telesnej potreby, obťažovať obyvateľov žobraním, oplzlými nadávkami a ďalším konaním
vzbudzujúcim verejné pohoršenie,
b) odhadzovať smeti (napr. papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, ohorky cigariet ) a iné
odpadky, vyberať odpadky zo smetných nádob, vyhadzovať, vymetať a inak vynášať smeti z domov,
obchodov, prevádzkových miestností a bytov na verené priestranstvá,
c) vypaľovať trávu a spaľovať lístie a zvyšky rastlín,
d) skladovať na verejných priestranstvách obaly, tovar v obaloch,
e) znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnené na nich ( autobusové zastávky, dopravné
zariadenia, stĺpy verejného osvetlenia, lavičky a pod.) sprejovaním, ďalej ničiť, poškodzovať,
znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať, premiestňovať dopravné značky, orientačné a
informačné zariadenia, turistické značky,
f) umožniť prenikanie zvierat na verejné priestranstvá, vypúšťať a ponechať zvieratá bez dozoru a
kontroly, vstupovať so zvieratami na detské ihriská alebo pieskoviská,
g) znečisťovať, poškodzovať, premiestňovať prvky obecného mobiliáru ( ozdobné koše na kvety,
stojany na bicykle, a iné ozdobné alebo funkčné prvky) umiestneného na verejných priestranstvách,
h) umývať motorové vozidlá ( okrem čistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel) a vykonávať opravy
motorových vozidiel a výmenu oleja.
2. Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev a zariadení umiestnených na nich vylepovaním
plagátov a umiestňovaním iných propagačných materiálov.
3. Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnených na nich (stĺpy verejného
osvetlenia, autobusové zastávky, orientačné a informačné zariadenia, pamätníky a pamätné tabule,
vývesné tabule, lavičky a pod.) vylepovaním plagátov, iných propagačných materiálov.
4. Na celom území obce je zakázaný Podomový predaj.

Článok 4
Miesta, ktoré podliehajú zákazu požívania alkoholických nápojov
Zakazuje sa celoročne v čase od 6.00 hod. do 5.00 hod. nasledujúceho dňa podávanie a požívanie
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na území obce.
Výnimky:
(1) Ustanovenie článku 4 nariadenia sa nevzťahuje na:
a) čas 31. decembra od 18.00 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) podujatí organizovaných obcou,
d) podujatí oznámených alebo ohlásených obci v súlade s osobitnými právnymi predpismi,
e) svadobčanov a osôb zúčastnených na svadobnom obrade v priestoroch, kde sa svadobný obrad
konal alebo pri stavbe, v ktorej sa konal svadobný obrad (podávanie alkoholu formou výslužky).
(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až e) sa podávanie a požívanie alkoholických nápojov
riadi ustanoveniami osobitného právneho predpisu. /§ 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení 2 napr. zák. č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zák. č. 84/1990 Zb.
o zhromažďovacom práve, zák. č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí,
športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých
Článok 5
Miesta, ktoré podliehajú zákazu fajčenia
1. Fajčenie sa zakazuje najmä na týchto miestach:
a) Detské ihriská, areál ZŠ, multifunkčné ihrisko, areál MŠ a ostatné hracie plochy prístupné deťom,
b) Miestne futbalové ihrisko v čase kedy sa organizujú športové a kultúrne podujatia pre deti
a mládež,
c) Cintoríny,
d) Autobusové a električkové zástavky,
e) Centrálna zóna Obce.
Článok 6
Činnosti na určitý čas obmedzené
1. Na území obce sa výstavba a rekonštrukcia stavieb a bytov povoľuje nasledovne:
a) v pracovných dňoch v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod.,
b) v sobotu v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.
2. Na území obce sa zakazuje výstavba a rekonštrukcia stavieb a bytov v nedeľu.
3. Údržba zelene drobnými motorovými mechanizmami sa na území obce povoľuje nasledovne:
a) v pracovných dňoch v čase od 06.00 hod. do 21.00 hod.
b) v sobotu v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.
4. Na území obce sa údržba zelene drobnými motorovými mechanizmami v nedeľu zakazuje.
5. Manipulácia s drevom, rezivom, drevnou hmotou, prostredníctvom cirkulárok, fréz, motorových píl,
hobľovačiek, a iných mechanizmov učených na spracovanie drevnej hmoty sa na území obce povoľuje
nasledovne:
a) v pracovných dňoch v čase od 06.00 hod.do 21.00 hod.
b) v sobotu v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.
6. Na území obce sa manipulácia s drevom, drevnou hmotou, prostredníctvom cirkulárok, fréz,
motorových píl, hobľovačiek a iných mechanizmov učenými na spracovanie drevnej hmoty v nedeľu
zakazuje.

Článok 7
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 6:00 hod (8 h)
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.
Zákaz sa nevzťahuje na hluk, vibrácie a infrazvuk podľa § 1 ods. 2 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 8
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 /stľpy verejného
osvetlenia, autobusové zastávky, orientačné a informačné zariadenia, sochy, pamätníky a pamätné
tabule, vývesné tabule a pod./ vylepovaním plagátov, iných propagačných materiálov.
2. Umiestnenie plagátov na výlepových plochách sa povoľuje na základe žiadosti.
3. Súhlas na umiestnenie plagátov sa neudelí, ak plagát:
a/ obsahuje čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné alebo náboženské
cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,
b/ propaguje vandalizmus alebo vulgárnosť a navádza na protiprávne konania alebo vyjadruje
s ním súhlas
c/ prezentuje nahotu ľudského tela,
d/ podnecuje na správanie, ktoré môže ohroziť zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin
maloletých a mladistvých osôb,
e/ obsahuje osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch dotknutých osôb, na ktoré sa
vyžaduje súhlas týchto osôb podľa osobitných predpisov alebo inak zasahuje do práv iných osôb.
f/ Súhlas sa tiež neudelí:
z kapacitných dôvodov alebo ak o výlep plagátov žiada osoba, u ktorej sa eviduje porušenie
ustanovení tohto paragrafu
2. Na umiestňovanie plagátov sa vzťahuje osobitný interný predpis obce.
Článok 8
Kontrola dodržiavania VZN
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
obecný úrad prostredníctvom zamestnanca referátu technicko-prevádzkových činností.
Článok 9
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. Za priestupok spáchaný podľa tohto nariadenia možno uložiť pokutu:
a) fyzickej osobe v zmysle § 48 zákona o priestupkoch vo výške 33 €,
b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle § 13 ods. 9 zákona
o obecnom zriadení do výšky 6 638 €.
Článok 10
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Zemplínska Teplica dňa 24. 04. 2019 pod číslom 2/2019.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a
účinným sa stáva 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Zemplínska Teplica.

