Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 11. decembra 2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: ...................... 2013
VZN zvesené z úradnej tabule dňa: .............................2014
VZN nadobúda účinnosť dňa: ................................2014

Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici podľa § 4 odst. 3 písm. n) ma základe § 11 ods. 4 písm. g)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE HRANOVNICA
Č. 3/2013

o zabezpečovaní a ochrane verejného poriadku v obci Hranovnica
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§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá zabezpečenia
verejného poriadku na území obce Hranovnica, ktorými sa docieli rešpektovanie doterajšej
funkčnej a priestorovej štruktúry obce Hranovnica, zachovanie súčasnej štruktúry domov
a bytov obce Hranovnica, zachovanie stabilizovanej skladby obyvateľstva obce Hranovnica,
a určuje právnu úpravu ochrany verejného poriadku na území obce Hranovnica.

§2
Ustanovenie činností, ktorých vykonávanie je na území obce Hranovnica zakázané
1. Na zabezpečenie verejného poriadku je na území obce Hranovnica zakázané vykonávanie
nasledovných činností:
a) prevádzkovanie detského domova, študentského domova, domova dôchodcov, útulku
pre bezdomovcov a iných tzv. ostatných budov na bývanie 1 , a im podobných zariadení,
b) prevádzkovanie nocľahárne, útulku, domova na pol ceste, nízkoprahového denného
centra pre deti a rodinu, zariadenia núdzového bývania, zariadenia dočasnej
starostlivosti o deti, zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov,
zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačného strediska, domovu sociálnych
služieb, špecializovaného zariadenia, denného stacionáru, denného centra, integračného
centra, strediska osobnej hygieny, krízového centra, iných druhov a foriem sociálnych
služieb, a im podobných zariadení,
c) prevádzkovanie karanténnej stanice, útulku pre zvieratá a im podobných zariadení

§3
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky,
b) poverení zamestnanci obce Hranovnica.

§4
Sankcie
1. Obec Hranovnica môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ktorá poruší toto nariadenie, uložiť za každé porušenie tohto nariadenia pokutu podľa
osobitného predpisu 2 .
1

§ 43b ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnení
V zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov môže obec uložiť pokutu do 6 638 eur
2
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2. Porušenie tohto nariadenia, ktorým sa ohrozí alebo naruší verejný poriadok, môže byť
predmetom priestupkového konania podľa osobitného predpisu. 3

§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.
...dňa ...decembra 2013.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli obce Hranovnica.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici.

Hranovnica 10. decembra 2013

Ing. Martin Benko
starosta obce

3

§ 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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