Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2019
Obecného úradu Herľany
zo 4. júla 2019
o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Herľany a Žírovce
zakázané alebo obmedzené
Obecné zastupiteľstvo obce Herľany sa na základe ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 5.
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len “nariadenie”)
§1
Úvodné ustanovenie
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.
§2
Zákaz výkonu určitých činností na území obce
Ochrana verejného poriadku
1. Ochrana verejného poriadku - 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.
2. Priestupok voči verejnému poriadku - je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo
sťažuje výkon samosprávy a štátnej správy na území obce. Jedná sa o neuposlúchnutie
výzvy verejného činiteľa pri výkone právomoci, rušenie nočného pokoja,
vzbudzovanie verejného pohoršenia, porušenie iných povinností, stanovených vo
všeobecne záväzných predpisoch a všeobecne záväzných nariadeniach a vyhláškach
orgánu samosprávy, pokiaľ sa týmto konaním ohrozí alebo naruší poriadok.
3. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto neposlúchne výzvu verejného
činiteľa pri výkone jeho právomoci najmä tým, že:
a/ neupustí od konania, ktoré narušuje verejný poriadok,

b/ odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému orgánu obce pri výkone jeho
právomoci, či pri kontrole,
c/ napriek výzve verejného činiteľa správa sa naďalej hrubo počas administratívnych
úkonov, alebo v súvislosti s konaním o priestupkoch,
d/ neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu obce, resp.
sťažuje vykonávať kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce,
e/ vedome porušuje príkaz, aby na nevyhnutnú dobu nevstupoval na určené miesta, alebo
sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obce,
f/ poruší nočný pokoj,
g/ vzbudí verejné pohoršenie najmä ak sa na verejnosti hrubo porušia zásady slušného
správania sa.
4. Priestupku voči verejnému poriadku sa dopustí ďalej ten, kto:
a/ znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejno-prospešné
zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá
povinnosť upratovania verejného priestranstva,
b/ úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje
alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie,
c/ poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní verejných
telovýchovných, športových alebo iných kultúrnych podujatí alebo v miestach určených
na rekreáciu alebo turistiku,
d/ neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie,
e/ neoprávnene založí skládku alebo odkladá odpad mimo vyhradeného miesta.
5. Priestupkom proti verejnému poriadku sú taktiež:
a/ akékoľvek činy, vandalizmus, namierené voči majetku obce a občanom a ich majetku,
ak sa nejedná o trestný čin,
b/ iné konanie fyzických a právnických osôb, ak je za priestupok toto konanie označené v
ktoromkoľvek nariadení obce alebo v zákone, ak sa týmto konaním ohrozí alebo naruší
verejný poriadok.
6. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí i ten, kto na území obce poruší zákon
NR SR č.88/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 219/1996 Z. z.
podľa tohto zákona sa zakazuje:
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie :
1. osobám mladším ako 18 rokov,
2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
3. na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,
b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom,
c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej
premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.
7. Priestupku na úseku verejného poriadku sa dopustí i ten, kto:

a) bez ohlasovacej povinnosti a vydania rozhodnutia Obecným úradom v Herľanoch
usporiada kultúrne, športové, turistické alebo iné podujatie,
b) kto poruší na území obce zákaz fajčenia, vyplývajúci zo zákona NR SR č. 377/2004 Z.
z. v znení neskorších predpisov,
c) vypúšťa splašky.
8. Priestupku na úseku ochrany a využívaní poľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto
na území obce poruší zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie
(§ 3 až § 7),
b) spôsobil svojou ne činnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo
nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku (§ 3),
c) neusporiadal druh pozemku v teréne s jeho evidenciou v katastri (§ 19, § 29 ods. 4) ,
d) nesplnil povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy do
jedného roka (§ 18),
e) v rozpore s týmto zákonom zabral a použil poľnohospodársku pôdu na
nepoľnohospodársky účel (§ 17 a § 19),
f) nesplnil povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 3 až 8 a § 13
až 19),
g) spôsobil poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami (§ 8).
Ochrana nočného pokoja, ochrana obyvateľstva pred hlukom a vibráciami
1. Doba nevyhnutne potrebná pre zdravý, nerušený spánok obyvateľov obce sa stanovuje
denne od 22.00 do 06.00 hod. /ďalej len „nočný pokoj“/.

Pravidlá pre konanie verejných kultúrnych podujatí
1. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať necyklické verejné
kultúrne podujatie (Oznámenie o prevádzkovej dobe/žiadosť o povolenie
prevádzkovej doby odchylne od všeobecnej prevádzkovej doby). Ak sa má podujatie
konať na území niekoľkých obcí, miest, treba jeho konanie oznámiť každej z nich. V
oznámení treba uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie
podujatia, miesto a čas jeho konania.
2. Oznámenie o splnení podmienok treba podať na Obecnom úrade najneskôr do 5 dní
pred konaním podujatia. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení o splnení
podmienok je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.
3. Obec môže zakázať:
a) podujatie, ktoré sa ma konať na mieste, kde by jeho účasť hrozilo závažné nebezpečenstvo
pre ich zdravie z titulu nadmerného hluku a vibrácií,
b) podujatie, ktoré by pre svoje obsahové zameranie vzbudzovalo verejné pohoršenie,

c) podujatie, ktoré by propagovalo násilie, fašizmus, rasovú a inú diskrimináciu,
d) podujatie, ktoré by obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľa.
4. Na rozhodovanie podľa odseku 3 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní
podľa zákona č. 71/1967 Zb. opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá
odkladný účinok.
5. Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie
podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie príslušných
autorsko -právnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných
a iných právnych predpisov a za umožnenie dozoru na to oprávneným orgánom podľa
osobitných predpisov
6. Výnimkou dodržiavania tohto nariadenia sú nasledujúce dni a situácie:
a) 24.december od 22,00 hod. do 27. december do 06,00 hod. rannej je obdobie venované
činnostiam odpočinku a pokoja,
b) 31. december od 22.00 hod. do 1. januára do 06,00 hod. je obdobie venované činnostiam
vítania nového roka,
c) činnosť spojená s odstraňovaním havárií a živelných pohrôm,
d) činnosť spojená s verejno-prospešnými prácami, ak tieto nie je preukázateľne možné
vykonať a inom čase (oprava komunikácií, odstraňovanie snehu a pod.).
§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Herľany.
2. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 04. 07.
2019.
3. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch dňa 15. 08. 2019
uznesením č. 44/2019 a zverejnené bolo dňa 19. 08. 2019.

V Herľanoch, dňa 19. 08. 2019.

Ing. Slavomír Rusnák v. r.
starosta obce

