Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 4 ods. 5 a) bod 5 (ods. 3 pís. n)) a § 11 ods. 4
písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2022
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané na určitý čas alebo na
určitom mieste na území obce Šivetice

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje činnosti, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na
území Obce Šivetice (ďalej len „obec“).
2. Na území obce je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú čistotu,
verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými
pravidlami občianskeho spolužitia.
3. Toto VZN ustanovuje činnosti, zákazy, obmedzenia, miesta a čas ich obmedzenia alebo
zákazu záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov, fyzické a právnické osoby
podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, a ostatných osôb prechádzajúcich cez obec
alebo zdržujúcich sa na území obce.
Článok II.
ZNEČISŤOVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti obyvateľov, s cieľom zlepšiť
vzhľad a životné prostredie obci, sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) poškodzovať a znehodnocovať zariadenia na verejných priestranstvách – autobusové
zastávky, dopravné zariadenia, stĺpy verejného osvetlenia a rozhlasov, lavičky,
nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk, informačné a smerové tabule a pod.,
b) odhadzovať smeti (napr. papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia,
zeleniny, cestovné lístky, ohorky cigariet) a iné odpadky,
c) znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov alebo vysýpaním mimo
nich vyhadzovať a inak vynášať smeti z domov, obchodov, prevádzkových
miestností a bytov,
d) skladovať odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, pri kontajneroch,
na miestnych komunikáciách a chodníkoch bez povolenia vydaných obcou,
e) znečisťovanie verejného priestranstva čímkoľvek napr. žuvačkami, zvratkami,
splaškovými vodami, odpadovými vodami, vypúšťaním septikov, olejmi,
chemikáliami a inými znečisťujúcimi kvapalinami,
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f)

vykonávať telesné potreby, obťažovať obyvateľov nadávkami a ďalším konaním
vzbudzujúcich verejné pohoršenie,
g) vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad,
h) umiestňovať reklamy, plagáty, oznámenia na iných miestach, ako je povolené obcou,
i) znehodnocovať autobusové zastávky, koše, lavičky, informačné tabule, fasády
objektov a pod. striekaním farieb, maľovaním, rytím, rezaním, alebo iným spôsobom
j) umožniť prenikanie zvierat na verejné priestranstvá, vypúšťať a ponechať zvieratá
bez dozoru a kontroly,
k) umývať motorové vozidlá (okrem čistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel)
a vykonávať opravy motorových vozidiel a výmenu oleja.
Článok III.
POVINNOSTI UŽÍVATEĽOV MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
1. 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) 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,
d) umývať motorové vozidlá (okrem čistenia skiel, svetiel a evidenčných čísel)
a vykonávať opravy motorových vozidiel a výmenu oleja,
e) prepravovať náklad, ktorý nie ej dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním,
alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie
pachom,
f) 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 nevyhnutných prípadoch je
potrebný súhlas obce).
Článok IV.
LEPENIE PLAGÁTOV
1. Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnených na nich
(rozhlasové a stĺpy verejného osvetlenia, autobusové zastávky, orientačné a informačné
zariadenia, pamätné tabule a pod.) vylepovaním plagátov a iných propagačných
materiálov.
2. Na umiestnenie plagátov a letákov na území obce sú vyhradené nasledovné miesta:
tabuľa obecnému úradu vedľa hlavnej cesty v Šiveticiach.
3. Umiestnenie plagátov na tabuliach sa vykoná na základe oznámenia obecnému úradu,
odstraňovanie zabezpečuje obecný úrad.
4. Súhlas na umiestnenie plagátov sa neudelí, ak plagát:
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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 normálny
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.
5. Súhlas sa tiež neudelí z kapacitných dôvodov.
Článok V.
ZÁKAZ POUŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA VEREJNÝCH MIESTACH
1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku zakazuje sa používať alkoholické nápoje na týchto
verejne prístupných miestach:
a) cintoríny,
b) areál materskej škôlky,
c) autobusové zastávky,
d) verejné priestranstvo pred obecným úradom a kultúrnym domom a parkom obecného
úradu
2. Zákaz požívania alkoholických nápojov sa vzťahuje na miestach uvedených v bode 1 pod
písm. a), b), c), d) – celoročne celý deň.
3. Výnimky zo zákazu sa vzťahujú na miesta pod písmenami:
a) v čase konania poslednej rozlúčky,
b) v čase organizovania obecnej akcie, svadby, oslavy, karu, životného jubileá a pod.,
a v dňoch 31.12. – v čase od 19.00 hod. večer do 6.00 hod. ráno nasledujúceho dňa
v novom kalendárnom roku.
Článok VI.
ZÁKAZ RUŠENIA NOČNÉHO POKOJA
1. Čas nočného pokoja na území obce je od 22.00 hod. večer do 6.00 hod. ráno
nasledujúceho dňa.
2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, vibráciami nad mieru primeranú
pomerom (krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín,
pyrotechnikov a pod.).
3. 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.).
Článok VII.
ZÁKAZ RUŠENIA POKOJA PREVÁDZKOU MOTOROVÝCH VOZIDIEL
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1. V obci sa zakazuje na parkoviskách a iných spevnených plochách, ktoré sú verejne
prístupnými, jazdiť motorovým vozidlom (auto, motocykel, motorka, štvorkolka a pod.)
zámerne takým spôsobom, že motor, pneumatiky, alebo iné súčasti vozidiel vydávajú
hlasné, nepríjemné a verejnosť obťažujúce zvuky.
2. Zákaz podľa predchádzajúceho bodu sa netýka riadne organizovaných, oznámených
a povolených športových, alebo iných podujatí.
Článok VIII.
ZÁKAZ FAJČENIA NA VEREJNE PRÍSTUPNÝCH MIESTACH
1. Zakazuje sa fajčiť na týchto verejne prístupných miestach:
a) na autobusových zastávkach a v ich blízkosti,
b) pred obecným úradom a kultúrnym domom,
c) pred domom smútku a v jeho okolí,
d) pred parkom a v parku obecného úradu,
e) v areáli materskej školy.
Článok IX.
POUŽÍVANIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV
1. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie:
a) F1 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má
zanedbateľnú hladinu hluku, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov
(motýliky, prskavky do 70 cm, praskajúce guľôčky a rôzne bzučiaky), je určená pre
vekovú kategóriu od 15 rokov,
b) F2 – je to zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku
hladinu hluku, a ktorú možno používať vonku, pri minimálnej vzdialenosti 8 m
(delobuchy, rakety, fontánky, rímske sviece, prskavky od 70 cm, petardy s knôtom),
je určená pre vekovú kategóriu od 18 rokov,
c) F3 – je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá
je určená na používanie výhradne vonku na veľkých otvorených priestranstvách, pri
minimálnej vzdialenosti 15 m, a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské
zdravie (rakety, kompakty, delobuchy, ohňostroje), je určená pre vekovú kategóriu
od 21 rokov,
d) T1 a P1 je scénická a zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo,
ktorá je určená na používanie na javisku (pirát – škrtacia petarda, rotujúca fontána
a fontány pre pódiové a technické použitie).
2. Obec týmto VZN z dôvodu ochrany verejného poriadku zakazuje používať
pyrotechnické výrobky F2, F3, P1 a T1 na území obce v čase od 1. januára od 3.00
hod. ráno do 31. decembra do 22.00 hod. večer.
Výnimky zo zákazu tvoria:
a) organizované spoločenské podujatia obcou,
b) podnikateľskými a súkromnými osobami (svadba, životné jubileá), ktoré budú obci
vopred oznámené.
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Článok X.
KONTROLA DODRŽIAVANIA A SANKCIE
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva,
c) hlavný kontrolór obce
d) členovia komisie na ochranu verejného poriadku,
e) starostom poverený zamestnanec obce.
2. Ten, kto poruší ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa dopustí
priestupku podľa zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
3. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.
Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmeny a doplnky nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 04. 2022.
3. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je
zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste na území Obce Šivetice “ bol vyvesený
dňa 21.02. 2022.
4. Na tomto VZN obce Šivetice sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice dňa
15.03.2022 uznesením číslo 123/03/2022.
V Šiveticiach, 15. 03. 2022

Ľudevít Sendrei
starosta obce
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