Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach v súlade s § 6 v spojení s § 4 ods. 3
písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ OBCE HORNÉ SEMEROVCE
č. 2/2011
O VEREJNOM PORIADKU
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel a predmet úpravy
(1) Účelom a predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Horné Semerovce
(ďalej len „nariadenie“) je vymedzenie práv a povinností fyzických osôb
a právnických osôb a stanovenie pravidiel pre dodržiavanie verejného poriadku na
území obce Horené Semerovce (ďalej len „obec“) na zabezpečenie riadneho
spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme.
§2
Rozsah pôsobnosti
(1) Toto nariadenie je záväzné na území obce pre fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú na
území obce, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú
na území obce svoje sídlo alebo miesto podnikania.

DRUHÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§3
Základné pojmy
(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) verejným poriadkom súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn
tvoria pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré
nie sú právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a
presvedčenia nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania a
vo verejnom záujme,
b) verejným priestranstvom každé miesto verejne prístupné, ktoré možno
obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzila. Sú to
najmä pozemky vo vlastníctve obce, miestne komunikácie, verejné priechody,
mosty, premostenie jarkov a iné,
c) verejne prístupným miestom, okrem verejného priestranstva je aj každé
miesto, slúžiace trvale alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je
prístupné voľne alebo za úplatu. Sú to najmä parky, nástupiská, prístrešky
zastávok verejnej dopravy, vozidlá verejnej dopravy, predajne potravín a iné
predajne, prevádzky poskytujúce služby, súkromné parkoviská motorových
vozidiel, športoviská, ihriská, trhoviská, budova obecného úradu, cintorín a pietne
miesta, areál školy, školských a predškolských zariadení, zdravotného strediska,
verejne prístupné pozemky priľahlé k bytovým domom a iným stavbám a ostatné
verejne prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom a iné,

d) verejnoprospešným zariadením každé zariadenie a jeho funkčné časti, slúžiace
prechodne alebo trvale verejnosti. Sú to najmä prvky mestskej architektúry,
preliezačky detských ihrísk, lavičky a sedačky slúžiace na oddych, stojany na
bicykle, zábradlia, verejné osvetlenie, verejné telekomunikačné zariadenia,
dopravné, a iné orientačné označenia, reklamné tabule, kanálové skruže, poklopy
a vpuste dažďovej vody, bleskozvody, koše na odpadky, nádoby na smeti,
zábrany stavebných jám, stavebné lešenia a oplotenia, pokiaľ sú umiestnené na
verejnom priestranstve, silové energetické, telekomunikačné a zabezpečovacie
káble, svetelné signalizačné zariadenia, rampy, zvodidlá, predajné automaty
umiestnené na verejných priestranstvách a iné,
e) nočným pokojom je doba určená pre zabezpečenie zdravého a nerušeného
pokoja a odpočinku obyvateľov obce,
f) zábavnou pyrotechnikou pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely1,
g) ohňostrojom súčasné alebo v krátkom po sebe nasledujúcom časovom slede
odpaľovanie ohňostrojných prostriedkov2,
h) verejnou zeleňou dreviny, byliny a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche
prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým usmerňovaním zo strany
obce.

TRETIA ČASŤ
Zabezpečenie verejného poriadku

§4
Zákaz vstupu so psom
(1) Zakazuje sa vstup so psom, okrem vodiaceho psa a služobného psa na verejné
priestranstvá a na verejne prístupné miesta, najmä na:
a) detské ihriská,
b) detské pieskoviská,
c) športoviská,
d) školy a školské zariadenia,
e) zdravotnícke zariadenia,
f) cintoríny,
g) pamätníky a pietne miesta.

§5
Zákaz voľného pohybu psa
(1) Zakazuje sa voľný pohyb psa, okrem vodiaceho psa a služobného psa na miestach, a
to najmä:
a) po obci,
b) v parkoch.

§6
Používanie zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov
(1) Zakazuje sa používanie zábavnej pyrotechniky s výnimkou od 31. decembra od
18.00 hod. do 1. januára do 10.00 hod.
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§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na
trh
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§ 177 písm. b) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 71/1988 zb. o výbušninách

(2) Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú
vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povolenie3, musí požiadať obec o
súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich
vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie
súhlas.

§7
Zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

(1) Zakazuje sa celoročne v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod. podávanie a požívanie
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
na území obce s výnimkou:
a) 31. decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 10.00 hod.
b) verejne prístupných miest, s ktorých činnosťou podávanie alebo požívanie
alkoholických nápojov bezprostredne súvisí a sú na takúto činnosť prevádzkovo
a priestorovo
prispôsobené
(napr.
prevádzky
poskytujúce
pohostinské
a reštauračné služby, obcou povolené letné terasy, ktoré sú súčasťou prevádzok
poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby, a pod.)
c) podujatí organizovaných obcou
d) podujatí oznámených alebo ohlásených obci v súlade s osobitnými právnymi
predpismi4
e) svadobčanov a osôb zúčastnených na svadobnom obrade v priestoroch, kde sa
svadobný obrad konal alebo pri stavbe, v ktorej sa konal svadobný obrad
(podávanie alkoholu formou výslužky)

§8
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja
(1) V čase od 22,00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa je zakázané rušiť nočný pokoj.

§9
Iné povinnosti a zákazy
(1) Verejná zeleň sa môže využívať primeraným spôsobom, ktorý vyplýva z jej účelu,
pre ktorý bola zriadená.
(2) V záujme ochrany verejnej zelene sa zakazuje odcudzovať a trhať kvety, lámať
konáre alebo inak poškodzovať kvety, stromy a kry, ktoré sú súčasťou verejnej
zelene a iným spôsobom poškodzovať zeleň.
(3) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, nachádzajúcich sa v zastavanom
území obce a susediacich s cestou alebo s miestnou komunikáciou, sú povinní bez
prieťahov odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti.
Pokiaľ tieto závady vznikli znečistením chodníka, sú povinní odstrániť závady v celom
rozsahu znečistenia. Ak tieto závady vznikli poľadovicou alebo snehom, sú povinní
odstrániť závady aspoň v šírke dvoch metrov pozdĺž celej hranice nehnuteľnosti.
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§36g ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe
napr. zák. č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zák. č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve,
zák. č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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§10
Vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách
(1) Vylepovanie plagátov, komerčných a reklamných oznamov na verejných
priestranstvách je možné len na miestach k tomu účelu vyhradených, a to
prostredníctvom obci určenej právnickej osoby alebo prostredníctvom osôb, ktoré
nakladajú s plochami na vylepovanie plagátov. Svojvoľné vylepovanie plagátov na
tieto plochy je zakázané.
(2) Zakázané je vylepovať plagáty, komerčné a reklamné oznamy na verejne
prístupných miestach a na verejnoprospešných zariadeniach ako napr. na
prístreškoch zastávok, cestovných poriadkoch autobusovej dopravy, telefónnych
automatoch, stĺpoch verejného osvetlenia, dopravných značkách a iných.
(3) V čase predvolebnej kampane, môžu politické strany, hnutia a nezávislí kandidáti
vylepovať plagáty na plochách na vylepovanie plagátov so súhlasom vlastníka alebo
správcu objektu. Plagáty z predvolebnej kampane sú povinné politické strany, hnutia
a nezávislí kandidáti odstrániť najneskôr do tridsiatich dní po ukončení volieb.
(4) Správcovia plôch na vylepovanie plagátov sú povinní udržiavať tieto plochy a ich
okolie čisté a upravené.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§11
(1) Za porušenie tohto nariadenia je obec oprávnená uložiť sankcie podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Na konanie sa použijú
primerane ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov , zákona 369/1990 Zb. – o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 20/2011 zo
dňa 18. 02. 2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
obce.

Mgr. Pásztor Tomáš
starosta obce, v. r.

