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Obecné  zastupiteľstvo  v  Hranovnici  v  zmysle  §  6  ods.  1  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica
o verejnom poriadku na území obce Hranovnica (ďalej len „VZN“):

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1.  Účelom tohto VZN je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku a čistoty na území
obce  Hranovnica  a vytvoriť podmienky na zabezpečenie ochrany života,  zdravia a majetku
obyvateľov mesta, ako aj ostatných osôb, ktoré sa nachádzajú na jeho území.
2.  Toto VZN  je záväzné pre obyvateľov obce,  návštevníkov obce,  fyzické a právnické osoby
podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, pre vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností a
verejných priestranstiev.

Čl. II.
Vymedzenie pojmov

Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) verejným poriadkom – súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych normách,
ako aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých dodržiavanie je podmienkou pokojného
občianského spolunažívania a vytvárania usporiadaného a bezpečného života obyvateľov obce,
b)  verejným priestranstvom –  všetky miesta,  ktoré slúžia na verejné účely a sú verejne prístupné
alebo ich možno obvyklým spôsobom užívať;  ide najmä o ulice,  chodníky,  parkoviská,  námestia,
cintoríny,  verejné sady a záhrady,  parky,  verejnú zeleň,  priestory detských ihrísk,  športoviská,
zariadenia na poskytovanie služieb, letné terasy, korytá a nábrežia vodných tokov a pod. – v prípade
pochybností, či ide o verejné priestranstvo, rozhoduje o tom Obec Hranovnica (ďalej len „Obec“),
c)  zariadením verejného priestranstva –  predmety,  ktoré sú trvalo alebo dočasne umiestnené na
verejnom priestranstve,  napr.  lavičky,  preliezačky,  pieskoviská,  fontány,  hojdačky,  odpadové
nádoby,  kvetináče,  kontajnery,  zariadenia verejného osvetlenia,  ochranné prístrešky na zastávkach
verejnej dopravy,  dopravné značky,  orientačné a informačné tabule,  reklamné zariadenia,  sochy,
pamiatkové objekty, pamätníky a pod.,
d) nočným pokojom – doba od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa,
e)  alkoholickými nápojmi –  liehoviny,  destiláty,  víno,  pivo a iné nápoje,  ktoré obsahujú viac ako
0,75 objemového percenta alkoholu1,
f) nehnuteľnosťami – pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom2,
g) miestnou komunikáciou – všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve Obce,
chodníky a verejné priestranstvá,  ktoré slúžia doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií,
h) hlukom – každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk3.

Čl. III.
Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách

1.  Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvo spôsobom zodpovedajúcim jeho charakteru
a účelu,  v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi jeho užívanie,  pričom sa musí zdržať

1  § 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov

2  § 119 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
3  §  2  písm.  c)  vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.  549/2007  Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o prípustných hodnotách hluku,  infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,  infrazvuku
a vibrácii v životnom prostredí (ďalej len vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z.)
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akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva,
nehnuteľností alebo znečistenia zložiek životného prostredia (pôdy,  vodných tokov,  pozemných
vôd, ovzdušia a pod.).
2.  V záujme vytvárania zdravého životného prostredia,  zdravého spôsobu života obyvateľov obce
a estetického vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) odhadzovať akékoľvek odpady mimo odpadových nádob, resp. miest na to určených Obcou,
b) znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob,
c)  znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby,  zvratkami,  pľuvaním,
žuvačkami,
d) znemožňovať odvoz komunálneho odpadu, resp. iného odpadu zastavením, resp. státim vozidla
pred stanovišťom zberných nádob a na prístupovej komunikácii k tomuto stanovišťu,
e)  vyhadzovať,  vymetať a inak vynášať odpady všetkého druhu z domov,  bytov,  obchodných
a reštauračných prevádzok,  prevádzkových miestností a iných objektov a ukladať ich mimo
smetných nádob,
f)  čistiť a umývať dopravné prostriedky,  stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať priestranstvo
oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami s výnimkou čistenia skiel,  reflektorov,
koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel, ktoré je nevyhnutné na ich bezpečnú prevádzku,
g) vypúšťať,  resp.  vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové vody, fekálie,  chemikálie,
oleje, pohonné látky alebo inak znečistené tekutiny,
h)  ničiť,  poškodzovať,  znečisťovať,  zamieňať,  pozmeňovať,  zakrývať alebo premiestňovať
zariadenia verejného priestranstva ako sú dopravné,  turistické alebo iné orientačné značky
a informačné zariadenia,
i) z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny, pľuvať alebo
iným podobným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,
j) zakladanie otvorených ohňov na verejných priestranstvách,
k)  vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu verejného
priestranstva alebo zariadení verejného priestranstva.
3. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak to nie je
možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde.  Skladanie a nakladanie tovarov,  materiálov sa musí
vykonávať bezodkladne.  Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve
pripravené len bezprostredne pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a bezpečnosť.  Pôvodca
prípadného znečistenia je povinný bezodkladne po presunutí materiálu verejné priestranstvo očistiť.
4. Vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti hraničiacej s verejným priestranstvom sa
za účelom dodržiavania čistoty a verejného poriadku:
a)  kosí svoj pozemok,  aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín a burín a dodržiava ostatné
povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné prostredie obce,
b)  udržiava nehnuteľnosti v takom stave,  aby nečistoty z nich pochádzajúce neznečisťovali
a nepoškodzovali verejné priestranstvo,  neprekážali pri jeho využívaní,  neohrozovali bezpečnosť
a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad obce,
c) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu, resp. iných
nežiaducich živočíchov,
d)  zo striech odstraňuje nahromadený sneh,  prípadne cencúle,  aby nedochádzalo k ohrozovaniu
života a zdravia osôb,
e) vetvy a konáre stromov a rastlín presahujúcich cez ploty upravuje tak, aby neprekážali chodcom
a neohrozovali ich bezpečnosť,  nebránili cestnej premávke a vykonaniu údržby miestnych
komunikácií. 
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Čl. IV.
Dodržiavanie verejného poriadku

1.  Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania,  ktorým by mohol spôsobiť porušenie
verejného poriadku, a ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  dobrými
mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami.
2. Na verejných priestranstvách sa zakazuje:
a)  obťažovať občanov fyzickými útokmi,  nadávaním a ďalšími konaniami,  ktoré na verejnom
priestranstve a miestach verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie,
b) podávať a požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách uvedených v čl.  VII.  ods. 1
tohto VZN v čase od 1.00 hod. do 24.00 hod. denne, s výnimkou:

-  príležitostných trhov,  jarmokov alebo iných kultúrno –  spoločenských podujatí
organizovaných  alebo povolených Obcou,
-  v obchodných a reštauračných prevádzkach umiestnených na verejnom priestranstve
(napr.  letné terasy)  na základe podmienok stanovených v povolení  Obce  v  súlade  s
živnostenským oprávnením ich prevádzkovateľa,
- 31.12. od 10.00 hod. do 24.00 hod a 1.1. od 0.00 do 5.00 hod.,

c)  obťažovať spoluobčanov nad mieru primeranú pomerom hlukom,  prachom,  popolčekom,
dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami4,
d)  porušovať zákazy fajčenia na verejnom priestranstve a v zariadeniach verejného priestranstva
v zmysle zákona5 a tohto VZN.

Čl. V.
Dodržiavanie nočného pokoja

1. Nočný pokoj nesmie byť rušený hlukom nad mieru primeranú pomerom v danom čase a mieste
(napr.  hlasným spevom,  produkciou hudby,  hlukom motorov áut alebo strojov,  výbušnín a pod.).
Meranie hodnoty hluku a kontrola doržiavania prípustných hodnôt hluku je upravená v osobitných
právnych predpisoch6.
2. Tento zákaz sa nevzťahuje na:
a)  podujatia organizované a oznámené v zmysle príslušných právnych predpisov7 za dodržania
podmienok určených Obcou pre zabezpečenie verejného poriadku,
b)  kultúrne,  spoločenské a športové akcie usporiadané Obcou  pre verejnosť za podmienok
zabezpečenia verejného poriadku zo strany Obce a zúčastnených strán,
c) 31.12. od 22.00 hod. do 24.00 hod. a 1.1. od 0.00 hod. do 5.00 hod.,
d)  prípady určené plánom činností,  ktoré nemožno vykonať v inom čase,  a to najmä úpravy
komunikácií, ich čistenia, umývania a zimnej údržby, odstraňovania havárií a porúch inžinierskych
sietí a pod.
3. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby v prevádzkach s povolenou prevádzkovou dobou
po 22.00 hod. sú povinní vykonať opatrenia proti vzniku a šíreniu hluku z ich prevádzky.

4 § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
5 § 7 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov
6 Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z v nadväznosti na zákon č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji  verejného

zdravia v znení neskorších predpisov
7 Zákon č.  96/1991  Zb.  o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,  zákon č.  84/1990  Zb.

o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Čl. VI.
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení

1. Zakazuje sa vylepovať plagáty, reklamné pútače alebo iné reklamné materiály mimo stanovených
plôch.
2.  Vylepovať plagáty možno len na miestach na to určených Obcou  alebo so súhlasom vlastníka,
správcu, nájomcu alebo užívateľa stavby.
3.  Fyzická alebo právnická osoba,  ktorá umiestnila reklamné materiály na verejnom priestranstve
alebo na zariadení verejného priestranstva je povinná po strate aktuálnosti daného materiálu tento
odstrániť.  Ak sa tak nestane ani po upozornení,  urobí tak Obec  na náklady pôvodcu spôsobenej
škody.

Čl. VII.
Zákaz požívania alkoholických nápojov

1.  Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov v čase od
1.00 hod.  do 24.00 hod.  na verejne prístupných miestach,  ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do
300 m od:
a) obecného úradu,
b) škôl, predškolských a školských zariadení pre deti a mládež,
c) hasičskej zbrojnice,
d) miest trvale určených na vykonávanie náboženských obradov,
e) cintorína a iných pietnych miest,
f) zdravotného strediska alebo iných zdravotníckych zariadení (napr. ambulancie, lekárne),
g) národná kultúrna pamiatka – modrotlačiarenská dielňa – ul. SNP č. 152,
h) budova potravín - ul. Mlynská č. 224.
2.  Zákaz podľa odseku 1  sa nevzťahuje na priestory letných záhrad a terás na verejných
priestranstvách používaných so súhlasom Obce na tieto účely.

Čl. VIII.
Zákaz fajčiť

Okrem miest vymedzených v osobitnom predpise5, zakazuje sa fajčiť aj na týchto miestach:
a) na celej ploche cintorína,
b)  15  m od vymedzenej plochy nástupištia pravidelnej osobnej dopravy a od prístreškov na
zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy,
c) 15 m od miest trvale určených na vykonávanie náboženských obradov.

Čl. IX.
Rušenie priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Zakazuje sa akýkoľvek spôsobom rušiť priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zakazuje sa
najmä prerušovať osobu, ktorej bolo udelené slovo v jej prejave, rušiť zasadnutie vykrikovaním
alebo inými zvukovými prejavmi, hovoriť bez udelenia slova od predsedajúceho. 
2.  Opakované  alebo  hrubé  rušenie  priebehu  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  môže  byť
považované za priestupok.
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Čl. IXa.
Obmedzenie používania niektorých pyrotechnických výrobkov 

1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku možno pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1
používať na území obce Hranovnica len 31.12. kalendárneho roka od 18.00 hod. do 24.00 hod. a
1.1. kalendárneho roka od 0.00 hod. do 1.00 hod.
2. Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce Hranovnica mimo
obdobia   uvedeného v odseku 1 tohto článku je zakázané. 

Čl. X.
Kontrola a sankcie

1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení poverení zamestnanci Obce.
2.  Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok na základe
ustanovenia § 48  zákona č. 372/1990  Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  Za takýto
priestupok možno uložiť pokutu do 33,- €.
3.  Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou alebo fyzickou osobou –  podnikateľom môže
Obec uložiť pokutu do výšky 6 638,- € na základe ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici uznesením č. 35/2015 zo dňa
27.2.2015.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v obci.
3.  Doplnenie  tohto  VZN bolo  schválené  Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici  uznesením č.
113/2016 dňa 1.4.2016.
4. Doplnenie tohto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v obci.

Vladimír Horváth
     starosta obce
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