MESTO VEĽKÝ MEDER

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER
č. 153
O VEREJNOM PORIADKU

Nadobúda účinnosť dňom 12.11.2013

Mesto Veľký Meder
na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
§ 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a
o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, a
§7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov
vydáva
toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 153
o verejnom poriadku
Prvá časť
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „VZN“ ) je úprava práv a
povinností a rešpektovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti dodržiavania
verejného poriadku právnickými a fyzickými osobami na území mesta Veľký Meder ako aj
dodržiavanie zásad občianskeho spolunažívania vo verejnom záujme.
§2
Pôsobnosť
Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, právnické
a fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území mesta, pre vlastníkov, správcov
a užívateľov nehnuteľností, verejných priestranstiev a zariadení verejného priestranstva na
území mesta.
§3
Vymedzenie pojmov
(1) Verejným poriadkom sa na účely tohto VZN rozumie súhrn pravidiel správania sa na
na verejnosti, ktoré sú upravené právnymi predpismi a pravidiel správania sa, ktoré nie sú
právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je vo verejnom záujme a sú nevyhnutnou podmienkou
riadneho občianskeho spolunažívania.
(2) Verejným priestranstvom je každé verejne prístupné miesto, ktoré je možné obvyklým
spôsobom používať, pokiaľ mesto jeho používanie neobmedzilo.
(3) Verejne prístupným miestom je každé miesto slúžiace verejnosti. Sú to najmä: miestne
komunikácie, chodníky, parky, námestia, parkoviská, parky, detské ihriská, okolie bytových
domov a kotolní na sídliskách, kultúrno-spoločenské objekty, predajne a prevádzky
poskytujúce služby, športoviská, pohrebiská, trhoviská, sídla úradov samosprávy a štátnej
správy, školy, školské zariadenia a iné.
(4) Nočným pokojom je čas od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny.
(5) Tabakové výrobky sú výrobky vyrobené z tabakovej suroviny alebo z technologicky
upraveného tabaku, určené na fajčenie, žuvanie, šnupanie a cmúľanie, ak sú, hoci len
čiastočne, vyrobené z tabaku.

Druhá časť
Čistota
§4
Čistota verejných priestranstiev
(1) Je zakázané akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev, umiestňovanie
odpadu na iné miesta a do iných nádob, než ktoré sú na to určené a vyberanie odpadov
z týchto miest a nádob.
(2) V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života
obyvateľov mesta a estetického vzhľadu mesta sa na verejných priestranstvách zakazuje
najmä :
a) jeho znečisťovanie vykonávaním telesnej potreby, hygieny, zvratkami, pľuvaním,
žuvačkami,
b) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, alebo inak znečisťovať verejné
priestranstvo splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami, s výnimkou
nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísiel
motorových vozidiel,
c) vypúšťať, resp. vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové vody, fekálie,
chemikálie, oleje, pohonné látky a inak znečistené tekutiny,
d) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať
zariadenia verejného priestranstva, napr. dopravné, turistické značky alebo iné orientačné
a informačné zariadenia,
e) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a domový odpad na zemi alebo v zberných nádobách,
svojvoľne zakladať skládky smetí a odpadu mimo miest na to vymedzených,
f) kŕmiť voľne žijúce holuby alebo voľne sa pohybujúce psy alebo voľne sa pohybujúce
mačky domáce,
g) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škváru,
h) z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny,
vyklepávať prach, pľuvať alebo iným podobným spôsobom znečisťovať,
i) umiestňovať na vonkajších stranách okien a na balkónoch kvetináče alebo iné predmety
bez ich zabezpečenia proti pádu na verejné priestranstvo,
j) zakladanie otvorených ohňov,
k) variť, grilovať alebo opekať na verejnom priestranstve s výnimkou podujatí
organizovaných mestom alebo so súhlasom mesta,
l) poškodzovať verejnú zeleň, napr. parkovaním, jazdením na nej s motorovým vozidlom.
(4) Ak dôjde k znečisteniu verejného priestranstva je osoba, ktorá znečistenie
spôsobila, povinná bezodkladne ho odstrániť.
(5) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní zabezpečovať
čistotu verejných priestranstiev priľahlých k ich nehnuteľnosti1).

1)

§ 9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

§5
Užívanie verejných priestranstiev v osobitných prípadoch
(1) Pri užívaní verejných priestranstiev na iné účely, než na ktoré sú určené (napr.
manipulácia s rôznymi materiálmi alebo výrobkami) alebo pri osobitných činnostiach
na základe povolenia príslušného orgánu2) (napr. cestný správny orgán, stavebný úrad a pod.)
môže byť užívanie verejného priestranstva obmedzené len v nevyhnutnej miere
a na nevyhnutne potrebný čas a pri dodržaní podmienok určených v príslušnom povolení, ak
je vydané.
(2) Ak sú na verejných priestranstvách vykonávané spoločensko-kultúrne aktivity,
predaj alebo poskytované služby oprávnené osoby sú povinné zabezpečovať dodržiavanie
čistoty okolia.
(3) Osoby užívajúce verejné priestranstvá sú povinné zabezpečiť svoj materiál,
výrobky alebo tovar pred neoprávnenou manipuláciou alebo nežiaducim rozptýlením
do okolia. Po ukončení činnosti podľa predchádzajúcich odsekov je užívateľ verejného
priestranstva povinný bezodkladne uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu
na vlastné náklady.

Tretia časť
Verejný poriadok
§6
Zákaz fajčenia aj na iných verejne prístupných miestach
Na verejne prístupných miestach3), mimo zariadení a priestorov na to určených,
prevádzkovo a priestorovo prispôsobených, je zakázané fajčenie tabakových výrobkov, a to
a)
b)
c)

2)
3)

4)

do vzdialenosti 10 metrov od oplotenia ihriska s umelou trávou v areáli Mestského
športového klubu Veľký Meder (ďalej len „MŠK“),
na všetkých trávnatých športových ihriskách na území mesta Veľký Meder,
do vzdialenosti 5 metrov od pamätihodností mesta Veľký Meder4),

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 124 o dani za užívanie verejného priestranstva.
§ 7 ods. 1 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 120 o evidencii pamätihodností mesta Veľký Meder.

§7
Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov určených
na zábavné a oslavné účely
(1) Používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely5) sa na
území mesta zakazuje.
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje
a) na zábavnú pyrotechniku kategórie 1,2,3 5) a po splnení podmienok v zmysle osobitného
predpisu6)
b) počas doby od 10.00 hod. dňa 31. decembra kalendárneho roka do 05.00 hod. dňa
1. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
c) na podujatia a akcie, ktoré sú organizované mestom, alebo na ktorých sa mesto
spolupodieľa,
d) na ohňostrojné práce, na ktoré bol udelený súhlas mesta podľa osobitného predpisu6).
§8
Obmedzenie predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
(1) Predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách
je zakázané v čase od 05.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa
a) v areáloch škôl, školských, predškolských a výchovno-vzdelávacích zariadení, na detských
ihriskách, multifunkčných ihrísk a vo vzdialenosti 30 metrov od nich,
b) vo vzdialenosti 30 metrov od zdravotníckych zariadení,
c) vo vzdialenosti 30 metrov od úradov štátnej správy, územnej samosprávy a ďalších
orgánov verejnej moci,
d) vo vzdialenosti 30 metrov od obchodných domov,
e) vo vzdialenosti 30 metrov od kostolov, cintorínov a iných modlitební,
g) v prístreškoch a na zastávkach autobusovej dopravy,
h) v mestských parkoch.
(3) Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na :
a) na predaj alkoholických nápojov, ktoré nie sú určené na priamu konzumáciu,
b) na zariadenia na to určené, prevádzkovo a priestorovo prispôsobené,
c) na podujatia a akcie, ktoré sú organizované mestom, alebo na ktorých sa mesto
spolupodieľa,
d) na podujatia a akcie, ktoré sú organizované mestom, alebo na ktorých sa mesto
spolupodieľa,
e) na verejné kultúrne podujatia, ak usporiadateľ oznámil zámer predávať, podávať alebo
požívať alkoholické nápoje spolu so zámerom usporiadať podujatie podľa osobitných
predpisov7).
_____________________________
5

) § 3 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
§ 36g ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení
neskorších predpisov.
7)
§ 3 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
6)

(3) Ustanovením odseku 2 nie je dotknutý zákaz podľa osobitného predpisu8).

§9
Nočný pokoj
(1) V čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. je zakázané vyvolávanie hluku, ktorý ruší
nočný pokoj obyvateľov mesta. Nočný pokoj nesmie byť rušený hlasným alebo hlasovým
prejavom, t.j. obťažujúcim, nežiaducim alebo neprimeraným hlasným zvukom technických
zariadení alebo hlasovým zvukom osôb nad mieru primeranú pomerom v danom čase a mieste
obvyklú hlukovými prejavmi nad mieru (napr. hlasitým spevom, produkciou hudby, hlukom
motorov áut, strojov, výbušnín, hlučným prejavom a pod.). Meranie hodnoty hluku a kontrolu
dodržiavania prípustných hodnôt hluku upravujú osobitné právne predpisy 9) .
(2) Tento zákaz sa nevzťahuje :
a) na podujatia organizované a oznámené v zmysle platných predpisov a príslušných
zákonov 10,11,12,13) za dodržania podmienok určených mestom pre zabezpečenie verejného
poriadku, pri kultúrnych, spoločenských a športových akciách usporiadaných mestom pre
verejnosť, za podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany mesta
a zúčastnených strán,
b) na deň 31.12. od 22.00 hod do 24.00 hod a 1.januára od 00.00 hod do 06.00 hod.,
c) v prípadoch určeného plánu činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to najmä
úpravy komunikácií, čistenia, umývania, zimnej údržby komunikácií, odstraňovania
havárií inžinierskych sietí a pod.

_________________________________
8)

§ 2 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovania prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
9)
z. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí v znení neskorších predpisov
10)
zák.č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
11)
zák.č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve
12)
zák.č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a
turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13)
zák.č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Štvrtá časť
Kontrola a sankcie
§ 10
Kontrola
(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení pracovníci mesta
a príslušníci mestskej polície.
§ 11
Sankcie
(1) Ak osobitné predpisy 14) nestanovujú inak, porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou
osobou sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku15) .
(2) V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci mestskej polície a poverení
zamestnanci mesta uložením pokuty do výšky 33,00.- €/.
(3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže Mesto uložiť pokutu do výšky 6.638,00 € .
Piata časť
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
§ 12
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie môže meniť a dopĺňať Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
podľa potrieb mesta v súlade s právnymi normami vydanými po účinnosti nariadenia.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia.
§ 13
Zrušovacie ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť VZN č. 52
o verejnom poriadku.
Ing. Néveri Alexander
primátor mesta

____________________________________
14)

zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovania prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon. č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR
č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov
15)
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

