Všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany
č. 1/2020
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na
určitý čas alebo na určitom mieste (zabezpečenie verejného poriadku)
(ďalej len „VZN“)

Vyvesené dňa 31.01.2020 pred konaním Obecného zastupiteľstva

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 07.03.2020

Schválené: 19.02.2020
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1/2020
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Kopčany
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na
určitý čas alebo na určitom mieste (zabezpečenie verejného poriadku)
(ďalej len „VZN“)
Obec Kopčany v súlade s § 4 ods. 5 písm. a) bod 5 a § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva Všeobecne záväzné
nariadenie obce Kopčany č. 1/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
(zabezpečenie verejného poriadku) (ďalej len „VZN“)
Čl.1.
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie) určuje
pravidlá na udržiavanie čistoty v obci Kopčany a s tým súvisiace vytváranie a
zabezpečovanie zdravého životného prostredia v katastrálnom území obce
Kopčany pri dodržiavaní čistoty a poriadku s cieľom dosiahnuť čisté, zdravé a
estetické prostredie.
2) Každý obyvateľ obce Kopčany má právo žiť vo všestranne priaznivom
a najmä zdravom a esteticky kvalitnom životnom prostredí, zodpovedajúcom čo
najúplnejšie potrebám a požiadavkám rozvoja obyvateľov obce Kopčany,
podieľať sa na starostlivosti o obec, byť informovaný o stave životného
prostredia, jeho príčinách a dôsledkoch a upozorňovať na prípady ohrozovania
a poškodzovania životného prostredia.
3) Každý je povinný sa zdržať všetkého, čím by nad mieru stanovenú
právnymi predpismi ohrozoval alebo zhoršoval stav čistoty obce Kopčany,
a celkového stavu životného prostredia a oznamovať príslušným orgánom
všetky prípady ohrozovania životného prostredia.
4) Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je
udržiavanie čistoty verejných priestranstiev.
5)Toto VZN ustanovuje činnosti, zákazy, obmedzenia, miesta a čas ich
obmedzenia alebo zákazu záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov, fyzické
a právnické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, a ostatných
osôb prechádzajúcich cez obec alebo zdržujúcich sa na území obce.
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Čl. 2.
Zákaz znečisťovania verejného priestranstva
1) Na verejnom priestranstve1) je zakázané najmä:
a) znečisťovať ho pľuvaním, zvratkami, splaškovými vodami, olejmi,
chemikáliami, odpadovými vodami alebo inými znečisťujúcimi tekutinami,
znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, obťažovať
obyvateľov žobraním, oplzlými nadávkami a ďalším konaním vzbudzujúcim
verejné pohoršenie,
b) odhadzovať smeti (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 verené priestranstvá,
c) vyberať a rozhadzovať časti odpadu z kontajnerov a smetných košov
d) spaľovať akýkoľvek odpad,
e) vypaľovať trávu a spaľovať lístie a zvyšky rastlín,
f) skladovať na verejných priestranstvách obaly, tovar v obaloch,
g) znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnené na nich
(autobusové zastávky, dopravné zariadenia, stĺpy verejného osvetlenia a pod)
sprejovaním, ďalej ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať,
zakrývať, premiestňovať dopravné značky, orientačné a informačné zariadenia,
turistické značky,
h) umožniť prenikanie zvierat na verejné priestranstvá, vypúšťať a ponechať
zvieratá bez dozoru a kontroly, vstupovať so zvieratami na detské ihriská alebo
pieskoviská,
ch) znečisťovať, poškodzovať, premiestňovať prvky obecného mobiliáru
(ozdobné koše na kvety, žardiniéry, stojany na bicykle, osviežovače a iné
ozdobné alebo funkčné prvky) umiestneného na verejných priestranstvách,
i) umývať motorové vozidlá (okrem čistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel) a
vykonávať opravy motorových vozidiel a výmenu oleja.
j) vylievať alebo rozlievať kvapaliny mimo miest na to určených,
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k) skladovať stavebný materiál bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
l) roznášať blato a iné nečistoty na verejné priestranstvá kolesami motorových
vozidiel,
m) vykonávať opravy motorových vozidiel, vypúšťať a vymieňať prevádzkové
náplne vozidla a umývať motorové vozidlá s výnimkou vysávania a čistenia
interiéru, nutného čistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel,
n) znečisťovať životné prostredie unikajúcimi pohonnými látkami,
prevádzkovými náplňami motorových vozidiel a splaškovými vodami,
o) vyhotovovať akýmikoľvek prostriedkami nápisy a zobrazenia a umiestňovať
plagáty, reklamy, inzeráty na plochy a objekty, mimo miest na to určených,
p) znečisťovať alebo umožňovať znečisťovanie verejného priestranstva výkalmi
zvierat, sypaním krmiva a prikrmovaním zvierat,
r) zakladať oheň mimo miest vyhradených na tento účel,
s) stanovať alebo prespávať
t) premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia
u) vykonávať činnosti, pri ktorých v obťažujúcej miere vzniká a šíri sa zápach
alebo škodlivé plyny,
v) vykonávať činnosti, ktoré v obťažujúcej miere spôsobujú hluk a svetelné
efekty (napr. propagácia firiem, zariadení, výrobkov, nepovolené činnosti
zábavnej pyrotechniky, hlučná hudobná produkcia a pod.),
z) zhŕňať pozametané nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných
vpustí alebo tieto ponechávať zhrnuté na chodníkoch,
x) znemožňovať oprávnenej osobe odvoz komunálneho odpadu, najmä
zastavením alebo státím motorového vozidla pred stanovišťami, pričom
nerozhoduje, či je stanovište umiestnené na mieste na to určenom, na cestnej
komunikácii alebo na chodníku, priľahlom k cestnej komunikácii alebo na inom
mieste, ležiacom mimo cestnej komunikácie, pokiaľ je z umiestnenia nádob
zrejmé, že tieto sú pravidelne vyprázdňované.
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Čl.3.
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev a zariadení umiestnených
na nich vylepovaním plagátov a umiestňovaním iných propagačných
materiálov
1) Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia
umiestnených na nich (stĺpy verejného osvetlenia, autobusové zastávky,
orientačné a informačné zariadenia, sochy, pamätníky a pamätné tabule,
vývesné tabule a pod.) vylepovaním plagátov, iných propagačných
materiálov.
2) Na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území obce
sú vyhradené nasledovné miesta:
-

vývesné skrinky pri budove Obecného úradu Kopčany

3) Na ostatných verejných priestranstvách, je zakázané umiestňovať
plagátov alebo propagačných materiálov bez súhlasu Obce Kopčany.
4) Umiestnenie plagátov na vyhradených plochách na základe písomnej
žiadosti, označovanie povolených plagátov ako aj ich odstraňovanie
zabezpečuje obecný úrad Kopčany.
5) Súhlas na umiestnenie plagátov sa neudelí, ak plagát:
a. obsahuje čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné
alebo náboženské cítenie, alebo hlása či propaguje akúkoľvek
diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,
b. hanobí odlišné politické názory alebo s nimi nevhodným a urážlivým
spôsobom polemizuje - to neplatí ak napadnutý názor napĺňa znaky
extrémizmu uvedené v §130 ods.7 zákona č. 300/2005 Z. z. – Trestný
zákon,
c. propaguje vandalizmus alebo vulgárnosť a navádza na protiprávne
konania alebo vyjadruje s ním súhlas,
d. prezentuje vulgárnym alebo urážlivým spôsobom nahotu ľudského tela
e. podnecuje na správanie, ktoré môže ohroziť zdravie, psychický vývin
alebo morálny vývin maloletých a mladistvých osôb,
f. obsahuje osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch dotknutých
osôb, na ktoré sa vyžaduje súhlas týchto osôb podľa osobitných
predpisov4) alebo inak zasahuje do práv iných osôb.
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6) Je povolený výlep len takých plagátov a propagačných materiálov, ktoré
nie sú spôsobilé ohroziť mravnosť, morálku, neodporujú platným
zákonom a verejnému poriadku. Za obsah plagátu zodpovedá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá realizuje výlep plagátov alebo
propagačných materiálov.
7) V čase predvolebnej alebo referendovej kampane môžu jednotlivé
kandidujúce politické strany a jednotliví kandidáti využívať výlepné
plochy uvedené v ods. 2) .
8) Správcom všetkých výlepných plôch v obci Kopčany je Obec Kopčany.
Čl.4.
Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
1) Z dôvodu ochrany verejného poriadku zakazuje sa požívať alkoholické
nápoje na týchto verejne prístupných miestach:
a) Detské ihrisko, námestie pred obecným úradom, areál školy a škôlky, okrem
terás reštauračných zariadení prevádzkovaných so súhlasom obce
b) obecný park - detské ihriská a ostatné hracie plochy prístupné deťom
c) obecný cintorín
2) Zákaz požívania alkoholických nápojov platí celoročne celý deň, okrem
výnimiek individuálne povolených obcou.
Čl.5.
Zákaz rušenia nočného pokoja
1) Referenčný časový interval pre noc (ďalej len „ nočný pokoj“) je
stanovený osobitným právnym predpisom2) a to v čase od 22:00 hod. do 6:00
hod (8 h).
2) Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, vibráciami nad
mieru primeranú pomerom (krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom
motorov áut, strojov, výbušnín, pyrotechnikou a pod.)
3) Zákaz sa nevzťahuje na hluk, vibrácie a infrazvuk podľa osobitného
právneho predpisu2)
4) Zákaz sa ďalej nevzťahuje na vykonávanie sezónnych prác pri
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zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest, miestnych komunikácií a verejnej
zelene (odstraňovanie snehu, poľadovice, živelné pohromy, odstraňovanie
havárií a pod.).
Čl.6.
Zákaz rušenia pokoja prevádzkou motorových vozidiel
1) V obci Kopčany sa zakazuje na parkoviskách a iných spevnených
plochách, ktoré sú verejne prístupnými, jazdiť motorovým vozidlom (auto,
motocykel a pod.) zámerne takým spôsobom, že motor, pneumatiky, alebo iné
súčasti vozidiel vydávajú hlasné, nepríjemné a ostatnú verejnosť obťažujúce
zvuky.
2) Zákaz podľa predchádzajúceho bodu sa netýka riadne
organizovaných, oznámených a povolených športových, alebo iných podujatí.
Čl.7.
Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a
T1 na území obce
1) Na území obce a jeho častiach je možné používať pyrotechnické
výrobky kategórie F2 a F33) nad obmedzenia podľa osobitného zákona4):
a) pri organizovaní spoločenských podujatí
aa) súkromnými osobami (svadba, životné jubileá,)5)
bb) obcou a podnikateľskými subjektami
na základe predchádzajúceho súhlasu obce podľa osobitného zákona4).
2) Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 sa
obmedzuje obcou na čas do 22:00 hod. okrem použitia pyrotechnických
výrobkov kategórie F2 a F3 v období od 31. decembra príslušného
kalendárneho roky do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Čl.8.
Zákaz fajčenia na verejne prístupných miestach
1) Zakazuje sa fajčiť na týchto verejne prístupných miestach:
a) Detských ihriskách na celom území obce
b) na ktorých sa organizujú kultúrne, športové podujatia pre deti a mládež
c) na autobusových zastávkach a v ich blízkosti
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Čl.9.
Zodpovednosť za čistotu chodníkov a miestnych komunikácií
1) Obec Kopčany je správcom chodníkov, miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev.
2) Pri znečistení chodníka, alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí
alebo môže spôsobiť závadu v ich schodnosti, je povinný ten, kto znečistenie
spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a uviesť do pôvodného stavu.
Čl.10.
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení
vykonávať:
a/ starosta obce,
b/ poslanci obecného zastupiteľstva,
c/ hlavný kontrolór obce,
d/ poverení zamestnanci obce
Čl.11.
Sankcie

1) Konanie fyzických osôb , ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN
sa kvalifikuje ako priestupok v zmysle osobitného právneho predpisu.6)
2) Za porušenie ustanovení tohto VZN môže obec Kopčany uložiť v
zmysle osobitného právneho predpisu právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu.7)
Čl.12.
Spoločné a záverečné ustanovenie
1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej
tabuli obce Kopčany na pripomienkovanie občanom od 31.01.2020
2) Toto

všeobecne

záväzné

nariadenie

bolo

schválené

Obecným
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zastupiteľstvom v Kopčanoch dňa 19.02.2020, uznesením č. 7/2020.
3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch.
4) Toto všeobecne
07.03.2020

záväzné

nariadenie

nadobúda

účinnosť

dňom

5) Dňom vykonateľnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany, VZN 01/2013 - o
vyhradení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na
území obce Kopčany.
Vyvesené: 21.02.2020
Schválené: 19.02.2020
Účinné: 07.03.2020
Ing. Dušan Dubecký
starosta
____________________
1) § 2b ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
2) vyhl. 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
3) Nariadenie vlády SR 70/2015 Z.z.o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trh
4) § 53 zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nariadenie európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
6) zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
7) § 27b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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