Obecné zastupiteľstvo obce Benice v zmysle § 4 ods. 3 písm. n a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Benice
číslo 02/2010
o verejnom poriadku na území obce Benice
§1
Predmet
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je zabezpečenie
verejného poriadku na verejných priestranstvách na území obce Benice
§2
Pôsobnosť
Ustanovenie tohto nariadenia sú záväzné pre všetkých obyvateľov s trvalým a prechodným
pobytom v obci Benice, pre všetky právnické osoby, pre fyzické osoby – podnikateľov, pre
fyzické osoby (ďalej pre „všetky osoby“) zdržiavajúce sa na území obce.
§3
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie pojmom:
1) Verejné priestranstvá najmä cesta, miestna komunikácia, Pastierisko, chodník a všetky
verejné dostupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve iných fyzických
a právnických osôb
2) Nočný kľud sa rozumie čas od 22,00 do 06,00 hod
3) Rušenie nočného kľudu sa rozumie také správanie občanov, fyzických a právnických
osôb na území obce, ktoré nadmerným hlukom ruší iných občanov obce. Za také rušenie
sa považuje hlasné vyspevovanie, vykrikovanie alebo vytvárania iných zvukových efektov
a zvukov ako sú neopodstatnené používanie klaksónov, hlučná jazda s motocyklami
a automobilmi všetkého druhu, vibrácie tónov nízkej frekvencie, v domácnosti púšťanie
rozhlasových a televíznych prijímačov nad izbovú počuteľnosť. Za rušenie nočného kľudu
sa považuje u výrobných a iných zariadení šírenie zvuku, hudby mimo prevádzky ak sa
jedná o prekročenie stanoveného limitu.
4) Porušením VZN je používanie zábavnej pyrotechniky v čase od 21,00 do 7,00 hod. a to
pri obytných domov, na miestnych komunikáciach, kde sa nachádzajú obyvatelia, v areáli
základnej školy, na parkoviskách a verejne dostupných miest z verejných priestranstiev.
Zábavnú pyrotechniku možno používať:
- na miestach, kde nemôže v dôsledku jej používania dôjsť k zahoreniu alebo požiaru
- počas vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roka za dodržania bezpečnostných
predpisov
- pri rodinných oslavách, ak o tom upozornia Obecný úrad a dajú na vedomie najbližším
susedom aspoň jeden deň pred použitím
- na miestach, kde nebude dochádzať k obťažovaniu obyvateľov obce nadmerným
hlukom
5) Priestupkom voči verejnému poriadku je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo sťažuje
výkon samosprávy obce. Jedná sa o neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone
právomoci, rušenie nočného kľudu, vzbudzovanie verejného pohoršenia, porušenie iných
povinností stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch a všeobecne záväzných
nariadeniach obce, pokiaľ sa ohrozí alebo naruší poriadok. V denných hodinách je
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potrebné obmedziť hlučnosť v blízkosti obytných domov, základnej školy a iných
verejných miest na čo najnižšiu mieru 1.
§4
Priestupky
Porušenie tohto VZN sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku2.
1) Porušenia tohto VZN sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri
výkone jeho právomoci najmä tým, že:
a) Neupustí od konania, ktoré narušuje verejný poriadok
b) Odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému orgánu pri výkone jeho právomoci
alebo pri kontrole
c) Napriek výzve verejného činiteľa správa sa naďalej hrubo v súvislosti s konaním alebo
počas administratívnych úkonov o priestupkoch
d) Neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu alebo
sťažuje výkon kontroly
e) Ruší nočný kľud
f) Vzbudzuje verejné pohoršenie najmä ak sa na verejnosti hrubo porušia zásady
slušného správania
g) Používa zábavnú pyrotechniku mimo stanovenej doby a miesta a bez oznámenia pri
rodinných oslavách
2) Porušenie tohto VZN sa dopustí ďalej ten, kto:
a) Znečistí verejné priestranstvo alebo priestranstvo z verejne dostupných miest, verejne
dostupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenia plagátovou výzdobou,
komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného
priestranstva3
b) Úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni zmení, pozmení, zakryje
orientačné značenie, dopravné značky....
c) Neoprávnene zaberie verejné priestranstvá (skládka stavebného alebo iného materiálu
dlhšie ako dva týždne, parkovanie auto vrakov...), verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenia
d) Neoprávnene založí skládku alebo uloží odpad mimo vyhradeného miesta alebo mimo
nádoby na to určenej4
3) Porušením tohto VZN sú taktiež:
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a) Akékoľvek činy vandalizmu namierené proti majetku obce, majetku obyvateľov
a majetku právnických a fyzických osôb zriadených na podnikanie, ak sa nejedná o
trestný čin
b) Iné konanie fyzických a právnických osôb zriadených na podnikanie, fyzických osôb,
ak je za priestupok toto konanie označené v ktoromkoľvek VZN obce alebo v inom
všeobecne právnom predpise označené ak sa týmto konaním ohrozí alebo naruší
verejný poriadok
4) Porušenie VZN sa dopustí i ten, kto:
a) Bez oznamovacej povinnosti usporiada kultúrne, športové alebo iné podujatie na
verejných priestranstvách obce alebo z verejne dostupných miest v obci
b) Poruší povinnosti usporiadateľa týchto podujatí, ktorý zodpovedá za zachovanie
verejného poriadku počas celého priebehu podujatia:
-

za dodržiavanie príslušných zdravotno
bezpečnostných a iných predpisov

–

hygienických,

požiarnych,

-

za udržiavanie priestranstva počas podujatia a zanechania priestranstva po jeho
opustení v čistom stave

-

za umožnenie výkonu kontroly oprávneným orgánom

-

za to, že reprodukovaná hudba a jej intenzita bude neprimerane vysoká

§5
Kontrola VZN
1) Dodržiavanie ustanovení tohto VZN kontrolujú:
a) starosta obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) hlavný kontrolór obce
d) poverení zamestnanci obce
2) tým nie sú dotknuté iné orgány príslušné na výkon kontroly v rámci svojej pôsobnosti

§6
Sankcie
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1) do 33 € v správnom konaní5
2) do 33 € v blokovom konaní, do 250 € v rozkaznom konaní6
3) do 6638 €7
Pokuty sú príjmom obce
§7
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Benice č. 02/2010 o verejnom poriadku na území
obce Benice bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Beniciach č. 25/10 zo dňa
28.04.2010 a účinnosť nadobúda 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli Obce Benice.

Ing. Milan Remšík
starosta obce Benice
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VZN zvesené:

5

§ 13 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
§ 87 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
7
§ 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6

4

