Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Lesná
č. 1 /2020
o verejnom poriadku na území obce
Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej podľa § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov ustanovuje tieto podmienky na zabezpečenie nočného kľudu:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje zákaz a obmedzenie
niektorých činností na určených miestach a v určenom čase v obci Nová Lesná za účelom
zabezpečenia verejného poriadku, ochrany života a zdravia obyvateľov obce a vytvárania
zdravého životného prostredia.
Článok 2
Vymedzenie niektorých pojmov
1. Verejným poriadkom sa pre účely tohto VZN rozumie súhrn podmienok a povinností
upravujúcich: udržiavanie verejného poriadku a čistoty v obci, dodržiavanie nočného pokoja,
užívanie verejných priestranstiev, čistenie chodníkov a komunikácií, ochranu verejnej zelene,
používanie zábavnej pyrotechniky, umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení, ochranu
pôdy, vody a vodných tokov.
2. Územím obce je katastrálne územie Obce Nová Lesná.
3. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN je ulica, námestie, park, trhovisko a iný
priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na
všeobecné užívanie.
4. Chodníkom sa v zmysle tohto VZN rozumie spevnená plocha vyhradená výlučne pre pohyb
chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo, alebo iným spôsobom.
5. Verejnou komunikáciou sa v zmysle tohto VZN rozumie cesta pre motorové a nemotorové
vozidlá slúžiaca pre dopravu osôb a nákladov, nachádzajúca sa na území obce.
6. Parkoviskom sa v zmysle tohto VZN rozumie tá časť verejnej komunikácie, ktorá slúži na
odstavovanie cestných motorových a nemotorových vozidiel.
7. Automobilovým a iným vrakom sa v zmysle tohto VZN rozumie osobné, alebo nákladné
motorové vozidlo, autobus, alebo iný dopravný prostriedok, ktorý pre svoj technický stav
neslúži svojmu účelu, alebo bol vyňatý z evidencie motorových vozidiel a nachádza sa na
verejnom priestranstve.
8. Verejným zariadením sa na účely tohto VZN rozumie najmä verejné osvetlenie, plochy
určené na zverejňovanie oznamov pre občanov, všeobecne záväzných nariadení obce,
reklám, obecné kvetináče, prvky architektúry, zábradlia na mostoch, lavičky, hojdačky,
preliezačky, pieskoviská, dopravné značky, označenia, informačné a smerové tabule a všetko
súvisiace príslušenstvo.
9. Za verejné zariadenie sa na účely tohto VZN považuje aj majetok ostatných fyzických a
právnických osôb ak slúži verejnosti na akékoľvek účely.
10. Poškodzovaním, znečisťovaním, ničením sa rozumie manipulovanie akýmkoľvek
poškodzujúcim alebo znečisťujúcim spôsobom, napr.: sprejovanie, znečisťovanie bahnom,
splaškami, exkrementami, saponátmi a inými látkami, rozbíjanie zariadení, premiestňovanie
alebo skrývanie zariadení.

11. Priestupok je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za
priestupok označené v zákone č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
alebo v inom zákone, alebo ide o porušenie tohto VZN, ak nejde o iný správny delikt
postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.
Článok 3
Udržiavanie verejného poriadku

1. V záujme ochrany života, zdravia a majetku v obci s cieľom zlepšiť kvalitu života, čistotu a
životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to vymedzených,
b) znečisťovať verejné priestranstvo akýmikoľvek vecami napr.: exkrementami, smetím,
papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál, odpadkami z domov, bytov, prevádzok
stolového alebo stánkového predaja,
c) vyberať odpad z nádob na to určených a z veľkoobjemových kontajnerov,
d) odvážať, ukladať domové odpadky, drobný stavebný odpad a ostatný komunálny odpad
na iné miesta, než sú na tieto účely vyhradené,
e) spaľovať smeti, domový odpad alebo iný odpad (napríklad pneumatiky, plastové nádoby)
na zemi alebo v smetných nádobách,
f) skladovať na verejných priestranstvách akékoľvek veci bez povolenia obce,
g) čistiť, umývať a opravovať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, alebo inak
znečisťovať verejné priestranstvo splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami, s
výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov a koncových svetiel,
h) parkovaním zamedzovať prejazdu vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície a vozidiel
technických služieb za účelom odvozu komunálneho odpadu alebo vykonávania zimnej
údržby,
i) predávať tovar bez povolenia obce resp. bez dokladu o zaplatení poplatku za predajné
miesto a bez ďalších potrebných povolení na verejnom priestranstve a mimo priestranstiev
na to určených,
j) poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá a zariadenia, budovy, kultúrne
pamiatky, domové fasády, informačné zariadenia, oplotenia, zariadenia detských ihrísk a
športovísk,
k) odcudzovať, poškodzovať, ničiť verejnú zeleň. Vyrubovať stromy a kríky na verejných
priestranstvách bez písomného povolenia obce,
l) poškodzovať, znečisťovať, ničiť majetok fyzických a právnických osôb, nachádzajúci sa na
území obce,
m) fajčiť na autobusových zastávkach a na ostatných verejných priestranstvách vymedzených
v § 7 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
n) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať
dopravné značky, turistické značky alebo orientačné zariadenia a orientačné tabule,
o) poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu,
p) konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách ako i pred reštauráciami a
obchodnými zariadeniami pokiaľ preto neboli vytvorené stolovacie a hygienické podmienky,
q) porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa, morálky a etiky, zásady
občianskeho spolunažívania najmä znečisťovaním verejného priestranstva vykonávaním
telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním, obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a ďalšími

konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a priestoroch verejne prístupných vzbudzujú
verejné pohoršenie,
r) obťažovať občanov výbuchmi, detonáciami a svetlom pochádzajúcim z používania
zábavnej a inej pyrotechniky, mimo prípadov povolených obcou,
s) vstupovať so psami, alebo inými zvieratami na detské ihriská, pieskoviská, športoviská a
iných priestorov kde je to zakázané,
t) odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu patriaceho susedovi alebo odstraňovať vetvy
susedovho stromu presahujúce na pozemok nešetrným spôsobom a v nevhodnom ročnom
období,
v) umožňovať prenikanie chovaných domácich alebo hospodárskych zvierat a hydiny na
cudzie pozemky a verejné priestranstvá.
Článok 4
Prekážky na verejnom priestranstve
1. Umiestňovanie dočasných prekážok okrem povolených výnimiek obcou a umiestňovanie
trvalých prekážok na verejných priestranstvách je zakázané. Na verejných priestranstvách sa
zakazuje umiestňovať najmä:
a) stavebný a iný materiál,
b) akékoľvek vozidlá a vraky,
c) okrasné kamene, tyče, pätníky a iné prekážky, ktoré bránia v plynulej premávke a najmä
na úzkych komunikáciách bránia vyhýbaniu sa protiidúceho vozidla, sú spôsobilé blokovať
vjazd alebo prejazd vozidiel zimnej údržby, záchrannej zdravotnej služby, hasičov alebo
polície pri ochrane života, zdravia a majetku občanov.
2. Všetky prekážky umiestnené na verejných priestranstvách je povinný bezodkladne
odstrániť ten, kto prekážku na verejné priestranstvo umiestnil (okrem povolených výnimiek).
3. V prípade, ak obec zistí umiestnenie prekážky na verejných priestranstvách a ten, kto
prekážku umiestnil ju po upozornení obcou bezodkladne neodstráni, odstráni obec prekážku
na jeho náklady. Obec odstráni prekážku na verejnom priestranstve na náklady toho kto ju
na verejné priestranstvo umiestnil i v prípade, ak odstránenie prekážky neznesie odklad a
obec nemá možnosť alebo čas upozorniť dotknutú osobu na povinnosť prekážku z verejného
priestranstva odstrániť. Odstránenie prekážky nemá vplyv na možnosť uloženia pokuty tomu,
kto prekážku na verejné priestranstvo umiestnil.
Článok 5
Nočný kľud
1. Na území Obce Nová Lesná časť dňa od 22:00 do 6:00 je dobou nočného kľudu (čas
vymedzený zákonom o ochrane zdravia ľudí).
2. Za rušenie nočného kľudu sa považuje úmyselné a aj nedbalé vydávanie takých zvukových,
svetelných a iných efektov, ktoré rušia kľud a vzbudia verejné pohoršenie občanov.
3. Každá právnická a fyzická osoba je povinná dodržiavať režim nočného kľudu.
4. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný vykonať opatrenia na dostatočné
zníženie rušivých efektov tak, aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu a vzbudeniu
verejného pohoršenia obyvateľov obce v prípade, že priebeh verejného kultúrneho podujatia
prechádza do režimu nočného kľudu.
5. Zákaz sa netýka činností úpravy a čistenia komunikácií, ich zimnej údržby, odstraňovania
havárií inžinierskych sietí a pod., ktoré nie je možné vykonať v inom čase.

Článok 6
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a./ polícia,
b./ starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva, iné osoby poverené starostom obce
Nová Lesná a hlavný kontrolór obce.
Článok 7
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto VZN môže byť sankcionované takto:
a./ polícia môže uložiť pokutu v blokovom konaní,
b./ starosta obce môže za porušenie ustanovení tohto VZN právnickými, alebo fyzickými
osobami oprávnenými na podnikanie uložiť pokutu v zmysle zákona.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1.
Nedodržanie podmienok uvedeného nariadenia sa považuje za porušenie § 47 a 48
zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2.
Ustanovenia, ktoré bližšie neupravuje toto všeobecne záväzné nariadenie obce
Nová Lesná, rieši zákon:
- č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
- č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
- č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník,
- č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,
- č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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