Všeobecne záväzné nariadenie obce Holiša č. 5/2012
Obecné zastupiteľstvo v Holiši na základe Zákona SNR č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v
úplnom znení zákona č. 612/2002 Zb.z.

vydáva
všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Predmetom úpravy sú také pravidlá správania a spôsoby vykonávania rôznych činností,
ktoré nie sú právne vyjadrené a upravené v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo
všeobecne záväzných nariadeniach obce a sú v záujme riadneho spoločenského spolunažívania a v
záujme občanov obce.
Čl. 2
Porušovanie verejného poriadku
Porušovaním verejného poriadku sa rozumie:
a) chovanie osôb, ktoré na teritóriu obce svojím správaním a vystupovaním budia verejné
pohoršenie. Jedná sa o vysýpanie odpadových košov, prevracanie popolníc, vyhrážky, ohovárania,
ruvačky, neslušné slovné prejavy, zosmiešňovanie, písomný alebo grafický prejav na budovách a
iných plochách, znečisťovanie historických alebo kultúrnych pamiatok, hrobov a iných pietnych
miest, rušenie zhromažďovania občanov a obradov.
Čl. 3
Nočný kľud
V záujme zachovania verejného poriadku sa stanovuje v obci Holiša nočný kľud v čase :
od 22,00 hod. do 06,00 hod.
1/

V čase nočného kľudu sa zakazuje:

a) akékoľvek hlučné správanie tj. vyspevovanie a vykrikovanie
b) neprimerané používanie zvukových a iných zariadení tj. Rozhlasových, televíznych prijímačov,
ho udobných nástrojov a iných zariadení na repodukciu zvuku
c) svetelných a iných zariadení tj. svetelných efektov, zábavnej pyrotechniky, klaksónov
dopravných prostriedkov apod.
2/
Výnimkou je deň 31. decembra a činnosť spojená s verejnoprospešnými prácami ak nie je
preukázateľne možné tieto vykonať v inom čase.

Čl. 4
Určenie prevádzkového času
1/ V záujme zabezepečenia verejného poriadku , ochrany osôb a majetku:
a) v pohostinstvách, potravinách a im na roveň postavených zariadení, poskytujúcich pivo a
alkoholické nápoje na predaj a k priamej konzumácii prevádzková doba je určená podľa
predložených otváracích hodín.
2/ Prevádzky otvorené po 22,00 hod. sú povinné dodržiavať nočný kľud a verejný poriadok.
3/ Majitelia a prevádkovatelia zariadení uvedených v odseku 1, sú povinní umožniť vstup do týchto
zariadení kontrolným orgánom z dôvodu vykonania kontroly tohoto VZN.
4/ Fyzické a právnické osoby, ktoré usporiadúvajú kultúrne a spoločenské podujatia sú povinní ich
zabezpečiť tak, aby nerušili ostatných obyvateľov obce nadmerným hlukom, znečisťovaním okolia
apod.
ČL. 5
Obmedzenie požívania alkoholických nápojov
1/ V záujme zabezpečenia verejného poriadku , ochrany zdravého morálenho a fyzického vývoja
mládeže a ochrany spoločnosti před nežiadúcimi spoločenskými javmi je na verejne prístupnom
mieste a to: parky, ihriská, kostoly, cintoríny, zastávky, priestory pred školami, predajňami potravín
a pohostinstvami, z a k á z a n é požívať alkoholické nápoje mimo zariadení na to určených.
2/ Zákaz uvedený v odseku 1 neplatí:
a) pri kultúrnych, športových, prezentačných, obecných podujatiach
b) posledný deň v roku od 18,00 hod. do 06,00 hod. dňa nasledujúceho roku
Čl. 6
Iné obmedzenia
V záujme zachovania riadneho spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme sa zakazuje:
a) konať zhromaždenia v zmysle zákona č. 84/1990 Zb.z. v čase nočného kľudu
b) zdržiavať sa na pohrebiskách po zatváracej dobe a hlučným a iným neprimeraným správaním
rušiť poriadok na pohrebisku
c) akýkoľvek predaj tovaru na všetkých verejných priestranstvách bez predchádzajúceho súhlasu
obce, okrem miest na to určených.
Čl. 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania VZN vykonáva Obec Holiša. Porušenie povinností ustanovených
týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.z. v znení neskorších
predpisov a môže byť sankciovaný blokovou pokutou do 33,00 EUR.
Toto nariadenie prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo v Holiši dňa 24.04.2012.
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 25.04.2012.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.05.2012.
V Holiši, dňa 25.04.2012
Vojtech Galdík, starosta obce

