Obecné zastupiteľstvo v Harmanci na základe ust. § 4 ods. 5 a v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2020
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom
mieste (zabezpečenie verejného poriadku)
(ďalej len VZN)

§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s platnými právnymi predpismi a s cieľom
zabezpečenia verejného poriadku stanoviť činnosti, zákazy, obmedzenia, miesta a čas ich obmedzenia
obyvateľom mesta, návštevníkom, fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim alebo pôsobiacim
na území obce a ostatným osobám prechádzajúcim cez obec alebo zdržujúcim sa na území obce.

§2
Zákaz výkonu určitých činností na území obce Harmanec
Zákaz znečisťovania verejného priestranstva
1. Na území obce Harmanec je zakázané znečisťovať verejné priestranstvá najmä:
a) pľuvaním, zvratkami, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami, odpadovými vodami alebo
inými znečisťujúcim látkami,
b) vykonávaním telesnej potreby, obťažovať obyvateľov žobraním, oplzlými nadávkami
a ďalším konaním vzbudzujúcim verejné pohoršenie.
2. Ďalej je na území mesta zakázané:
a) odhadzovať smeti ako 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 verejné priestranstvá,
b) ukladať odpad mimo nádob na to určených, a tým vytvárať nelegálne skládky odpadu,
c) vypaľovať trávu a spaľovať lístie a zvyšky rastlín,
d) ničiť verejnú zeleň, odcudzovať a trhať kvety alebo inak poškodzovať kvety, kry a trávnaté
porasty,
e) skladovať na verejných priestranstvách obaly, tovar v obaloch,
f) znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia na nich umiestnené sprejovaním,
g) umožniť vstup zvierať na verejné priestranstvá,
h) vypúšťať a ponechať zvieratá bez dozoru a kontroly, vstupovať so zvieratami na detské
ihriská,
i) kŕmiť voľne žijúce zvieratá a vtáky,
j) znečisťovať, poškodzovať, premiesťovať prvky obecného mobiliáru ako sú lavičky, koše
na odpad, kvetináče,
k) Umývať motorové vozidlá – okrem čistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel, a vykonávať
opravy motorových vozidiel a výmenu oleja.

§3
Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívať alkoholické nápoje na týchto verejných
miestach:
a) detské ihriská a ostatné hracie plochy prístupné deťom
b) autobusové zastávky,
c) Základná škola a Materskou škola Harmanec.
2. Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach neplatí počas organizovania
obecných akcií, a v dňoch 31.12 a 1.1. v čase od 20.00 hod do 05.00 hod dňa 01. 01 kalendárneho roka.
3. Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach platí okrem bodu 2
celoročne.
§4
Zákaz rušenia nočného kľudu
1. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, vibráciami nad mieru primeranú pomerom – krikom, spevom,
produkciou hudby, hlukom motorov, áut, strojov, pyrotechnikou a pod.
2. Ďalej sa zakazuje nočný pokoj rušiť prevádzkou motorových vozidiel, a to takým spôsobom,
že motor, pneumatiky alebo iné súčasti vozidiel vydávajú hlasné nepríjemné a ostatnú verejnosť
obťažujúce zvuky.
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.
4. Zákaz sa nevzťahuje na riadne oznámené, organizované a povolené, kultúrno – spoločenské,
rodinné, športové alebo iné podujatia.
5. Zákaz rušenia nočného kľudu platí v čase od 22.00 hod do 06.00 hod.
§5
Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov
1. Na území obce Harmanec je možné používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 nad
obmedzenia podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pri organizovaní spoločenských podujatí:
a) súkromnými osobami (svadba, životné jubileá,)
b) obcou a podnikateľskými subjektmi.
2. Používanie je možné len na základe predchádzajúce súhlasu obce podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ich použitie sa obmedzuje mestom na čas do 22.00 hod.
3. Obmedzenie sa nevzťahuje na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 v období od 31.
decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
4. Všeobecne platí z dôvodu ochrany verejného poriadku v obci Harmanec zákaz použitia
pyrotechnických výrobkov od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka.
§6

Zákaz fajčenia na verejne prístupných miestach
1. Zakazuje sa fajčiť na týchto verejne prístupných miestach:
a) detských ihriskách na celom území obce,
b) autobusových zástavkách a v ich blízkosti,
c) na ktorých sa organizujú kultúrne, športové podujatia pre deti a mládež.
§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ten, kto poruší ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa dopustí priestupku
podľa zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 2.

2. Toto VZN bolo schválené uznesením OZ v Harmanci č. 8/2020 zo dňa 11.03.2020

V Harmanci, dňa 11. 03. 2020

............................................
Henrieta Ivanová
starostka obce

