Všeobecne záväzné nariadenie
obce Trhovište č. 3/2011
na ochranu majetku obce a ochranu verejného poriadku v obci Trhovište
Obecné zastupiteľstvo v Trhovišti na základe ust. § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje práva
a povinnosti obyvateľov, návštevníkov, fyzických a právnických osôb, vlastníkov, správcov,
nájomcov, užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev a iných objektov, pri
zabezpečovaní čistoty obce, verejnom poriadku, technického stavu stavieb (vrátane
mostíkov – na vstupoch do dvorov, ich priepustnosť a odvodňovanie rigolov – priekop)
a ochrany zelene na území obce Trhovište.

§1
Úvodné ustanovenie
1. Obec Trhovište, ako samostatný samosprávny celok Slovenskej republiky, v zmysle
štatútu obce Trhovište zabezpečuje verejný poriadok a ochranu majetku na území
obce.
2. Orgány obce vedú obyvateľov k tomu, aby nenarúšali verejný poriadok a ochraňovali
majetok na území obce.
3. Obyvatelia obce sú povinní ochraňovať majetok obce, podieľať sa na rozvoji
a zveľaďovaní obce, poskytovať pomoc orgánom obce, chrániť a zveľaďovať životné
prostredie v obci, pomáhať udržiavať verejný poriadok v obci.
4. Orgány obce, v záujme zabezpečovania verejného poriadku, spolupracujú s orgánmi
štátu.
5. Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby
(ďalej len "všetky osoby") zdržiavajúce sa na území obce.

§2
Výklad pojmov

1. Verejný poriadok v obci, je taký stav vnútorného života obce, ktorý zabezpečuje
občanom právny stav kľudu, ich osobnú a majetkovú bezpečnosť a zároveň obci
pripravuje podmienky pre nenarušený výkon samosprávy.
2. Priestupok proti verejnému poriadku je zavinené konanie, ktoré porušuje, alebo
sťažuje výkon samosprávy a štátnej správy na území obce:
a. neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci
b. rušením nočného kľudu
c. vzbudzovaním verejného pohoršenia
d. porušením iných povinností, stanovených vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch a všeobecne záväzných nariadeniach a predpisoch orgánov samosprávy,
vrátane povinností a zákazov ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením,
pokiaľ sa týmto konaním ohrozí, alebo naruší verejný poriadok.
3. Verejnoprospešné zariadenie, rozumie sa ním každé zariadenie a jeho funkčné
časti slúžiace prechodne, alebo trvale verejnosti. Verejnoprospešnými zariadeniami
sú najmä: prvky architektúry obce, hydranty, pieskoviská a preliezačky detských
ihrísk a ich časti, lavičky a sedačky slúžiace na oddych, stojany na bicykle, kovové,
drevené a iné zábradlia, trhové stoly, stožiare dopravných a turistických značiek,
stožiare verejného osvetlenia, stožiare miestneho rozhlasu, turistické a informačné
značky a tabule, povolené reklamné tabule, svietidlá a elektroinštalačné prvky
verejného osvetlenia, prístrešky pred dažďom, kanálové skruže, poklopy a vpuste
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dažďovej vody, bleskozvody, telefóny, prístrešky zastávok autobusov, koše na
odpadky a ich časti, nádoby na smeti a ich časti, zábrany stavebných jám a stavebné
lešenia a oplotenia, pokiaľ sú umiestnené na verejnom priestranstve, silové
energetické, telekomunikačné a zabezpečovacie káble, svetelné signalizačné
zariadenia, rampy, zvodidlá, umelé nerovnosti a iné prvky dopravných zariadení,
predajné automaty umiestnené na verejných priestranstvách, monitorovacie
zariadenia stavu vody, atď..
Verejnoprospešný objekt, rozumie sa ním každý objekt slúžiaci prechodne, alebo
trvale verejnosti, včítane vo vnútri, alebo na jeho povrchu umiestnených
verejnoprospešných zariadení. Verejnoprospešnými objektmi sú najmä fontány,
sochy a súsošia, zastávky autobusovej dopravy, kanalizačné, teplovodné,
vodovodné, plynové, telefónne stanice, objekty transformátorových staníc, objekty
pre umiestnenie monitorovacích zariadení, atď...
Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumie priestranstvo, ktoré
je bežne voľné prístupné, s rešpektovaním obmedzení stanovenými predpismi (napr.
zákon o pravidlách cestnej premávky a pod.) – najmä chodníky pešie, mostíky –
vstupy do dvorov, odvodňovacie rigoly, verejné priechody, verejná zeleň, detské
ihriská, športové ihriská, parky, nástupištia a výstupištia prostriedkov verejnej
hromadnej dopravy, cintorín, trhoviská slúžiace verejnému užívaniu a verejné
zariadenia, parkoviská, ktoré sú na verejne prístupných miestach, ktoré obec
Trhovište zriadila pre občanov.
Nočný kľud sa rozumie čas od 22.00 hod. do 06.00 hod.
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
vytváranie iných zvukových efektov a zvukov akými sú neopodstatnené používanie
klaksónov, hlučná jazda, vibrácie tónov nízkej frekvencie, v domácnosti púšťanie
rozhlasových a televíznych prijímačov nad izbovú počuteľnosť. Za rušenie nočného
kľudu sa rovnako považuje šírenie zvuku, hluku, hudby trvale alebo prerušovane vo
vonkajšom prostredí alebo vo vnútornom prostredí budov v súvislosti s aktivitami ľudí
alebo činnosťou výrobných a iných zariadení, ak pri týchto činnostiach dochádza k
prekročeniu limitu stanoveného Vyhláškou 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 vibrácií v
životnom prostredí. Za rušenie nočného kľudu sa považuje tiež nedodržanie
záverečnej hodiny v reštauračných a pohostinských zariadeniach, podobných
zariadeniach a na verejne prístupných miestach resp. verejných priestranstvách na
území obce.
Alkoholickým nápojom sa na účely tohto VZN rozumejú liehoviny, destiláty, víno,
pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového % alkoholu.

§3
Osobitné ustanovenia o priestupkoch
1. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto najmä:
a. neuposlúchne verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci
b. neupustí od konania, ktorým narušuje verejný poriadok,
c. odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému orgánu obce pri výkone
jeho právomoci či pri kontrole,
d. napriek výzve verejného činiteľa správa sa naďalej hrubo počas
administratívnych úkonov, alebo v súvislosti s konaním o priestupkoch,
e. neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu
obce, resp. sťažuje vykonávať kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti
obce,

f. vedome poruší príkaz, aby na nevyhnutnú dobu nevstupoval na určené
miesta, alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné
zabezpečovanie plnenia úloh obce,
g. poruší nočný kľud, pričom náhradu nákladov spojených s obstaraním
odborného posudku znáša ten, kto poruší nočný kľud,
h. poruší zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto VZN,
i. vzbudí verejné pohoršenie, najmä ak na verejnosti hrubo poruší zásady
slušného správania sa,
2.
Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ďalej ten, kto:
a. znečistí verejné priestranstvo, alebo verejne prístupný objekt,
b. znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými
a reklamnými oznamami,
3. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí aj ten:
a. kto úmyselne zničí, poškodí, znečistí, alebo neoprávnene odstráni, zamení,
zakryje alebo premiestni turistickú značku, alebo iné orientačné označenie,
b. kto poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní
verejných, telovýchovných športových, alebo kultúrnych podnikov, alebo
v miestach určených na rekreáciu a turistiku,
c. kto poškodí, alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, alebo verejne
prístupný objekt,
d. kto poškodí, alebo neoprávnene zaberie verejno-prospešné zariadenie,
e. kto neoprávnene založí skládku,
f. kto odkladá odpadky, alebo odpad mimo vyhradené miesta, (každý producent
odpadov je povinný na požiadanie kompetentného orgánu obce preukázať
spôsob likvidácie odpadu). Odmietnutie súčinnosti v tejto veci je priestupkom
proti poriadku v správe.
4. Priestupkom proti verejnému poriadku sú taktiež:
a. akékoľvek činy, vandalizmus, namierené proti majetku obce vrátane jeho
poškodzovania a ničenia a občanom obce, ak sa nejedná o trestný čin,
b. iné konanie právnických a fyzických osôb, ak je za takýto priestupok toto
konanie označené vo VZN obce, alebo zákonoch a porušenie iných
povinností, stanovených všeobecne záväznými predpismi a VZN obce
Trhovište, ak sa týmto konaním ohrozí, alebo naruší verejný poriadok.
5. Priestupku proti majetku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom
majetku krádežou, spreneverou, podvodom, zničením, alebo poškodením veci
z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.

§4
Verejné priestranstvá
1. Za verejné priestranstvá sa podľa VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia
verejnému užívaniu, zodpovedajúce ich určeniu. Sú to najmä miestne komunikácie
(chodníky, mosty a pod.), verejné priechody, verejné schody, verejné sady, parky,
lesy, verejné záhrady, vodné toky, detské ihriská, športoviská a pod...
2. Verejne prístupné miesto:
a. rozumie sa ním také miesto v obci spravidla na pozemkoch resp. v priestoroch
právnických osôb, ktoré slúži občanom v obci obvyklým spôsobom, je pre
tento účel zriadené, je prístupné voľne, resp. za úplatu a pre vstup naň sa
nevyžaduje osobitný preukaz,
b. sú to najmä penzióny, obchody, pošta, záhradné a kryté reštaurácie,
prevádzky poskytujúce občanom služby, súkromné parkoviská motorových
vozidiel, priestory úradu samosprávy do ktorých majú voľný vstup občania
a pod...

3. Dvory, záhrady, ploty a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom,
je povinný vlastník (užívateľ) upratovať, a trvalo udržiavať, aby sa nečistoty
nedostávali na verejné priestranstvá a tieto udržiavať v čistote a funkčnej
spôsobilosti.
4. Kvetináče, nádoby kvetov a iné predmety umiestnené na vonkajšej strane okien
budov, musia byť upevnené a opatrené ochrannými miskami tak, aby voda
neohrozovala chodcov.
5. Uličné priečelia, fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené
nápisov a kresieb. Obchodné reklamy, rolety, firemné tabule musia byť čisté, vkusne
upravené a umiestnené tak, aby nevyčnievali na chodníky, prípadne aby neprekážali
chodcom.
6. Majitelia, alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní vetvy stromov a kríkov upraviť
tak, aby neprekážali chodcom a nenarušili cestnú premávku.
7. Všetky budovy, na čelnej strane do ulíc a chodníkov musia mať riadne odpadové
žľaby a odpadové rúry, aby voda nestekala zo striech priamo na chodníky a chodcov.
8. Za čistotu a čistenie chodníkov po celý rok zodpovedá vlastník (správca, užívateľ)
priľahlej nehnuteľnosti.
9. V záujme ochrany zdravia, bezpečnosti obyvateľov a pre zabezpečenie zdravého
životného prostredia zakazuje sa :
a. odhadzovať smeti, popol, papier, obaly, zvyšky jedál, ovocie, zeleninu, iné
nepotrebné veci a odpadky na verejné priestranstvá,
b. znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, alebo inými tekutinami,
zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie vozidiel každého druhu na
verejných priestranstvách,
c. znečisťovať chodníky, cesty v parkoch a vozovky pľuvaním a ohorkami
z cigariet,
d. akýmkoľvek dopravným prostriedkom vchádzať na chodníky, zastavovať a
parkovať na chodníkoch, resp. iným spôsobom obťažovať a obmedzovať
chodcov,
e. motorovým vozidlám vchádzať, zastavovať a parkovať na spevnených
plochách mimo dopravných komunikácií, okrem vyhradených parkovacích
plôch,
f. obťažovať susedov hlukom, prachom, dymom, popolčekom, páchnucimi
plynmi, parami a tekutým odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru
hygienicky prípustnú,
g. znečisťovať verejné priestranstvá odpadom zo stolového a stánkového
predaja,
h. znečisťovať cesty koňmi a inými zvieratami, chodníky, pieskoviská, trávniky
a kvetinové záhony na verejných priestranstvách psami a inými zvieratami,
i. jazdiť na skateboarde a kolieskových korčuliach v priestoroch, kde by mohlo
dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí, resp. narušeniu spolunažívania,
j. budiť verejné pohoršenie na verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach hlasitým nadávaním, zámerným pľuvaním, vykonávaním telesnej
potreby, prípadne iným spôsobom porušovať zaužívané pravidlá správania,
k. vymetať smeti a iné odpadky z domov, bytov, obchodov, prevádzkových
miestností a iných objektov na verejné priestranstvá, ukladať ich mimo
zberných nádob,
l. umožňovať vnikanie držaných zvierat na cudzí pozemok,
m. vyberať z nádob na smeti rôzny priemyselný a iný odpad,
n. ponechať otvorené brány smerom do chodníka dlhšie ako je nevyhnutná doba
a tým zamedziť užívanie chodníka chodcom
10. Užívatelia a vlastníci prevádzkových miestností sú povinní zabezpečiť riadne
označenie prevádzky a starať sa o náležitú čistotu okolia a úpravu výkladných skríň.
11. Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedá pôvodca
znečistenia, ktorý je povinný spôsobenú závadu, na svoje náklady bezodkladne

odstrániť a nesie právnu zodpovednosť za následky vzniknuté z tohto znečistenia
alebo poškodenia.
12. Fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby
vykonávajúce výkopové práce na verejných priestranstvách, na základe povolenia
obce Trhovište, zodpovedajú za uvedenie priestranstiev do pôvodného stavu
v stanovenej lehote.

§5
Čistota vodných tokov
1. Do korýt vodných tokov a nádrží sa zakazuje:
a. hádzať smeti, odpad, alebo akékoľvek predmety,
b. vylievať, alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné, z hľadiska zdravotného,
alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky ropných látok (oleje, mazadlá, pohonné
látky a pod.)
c. vylievať, alebo vypúšťať zbytky žieravín, priemyselných, alebo organických
hnojív, ktoré by mohli ohrozovať zdravie užívateľov, ako aj narúšať biologický
život v toku i jeho bezprostrednom okolí,
d. vypúšťať splašky a iné nečistoty organického pôvodu.
2. Na brehoch vodných tokov a nádrží sa zakazuje:
a. vytvárať nepovolené skládky
b. umývať motorové vozidlá
c. opravovať motorové vozidlá
3. Zakazuje sa poškodzovať a odstraňovať brehový porast pozdĺž tokov
4. Zakazuje sa prehradzovanie vodných tokov.
5. Zakazuje sa prechádzať mechanizmami cez vodné toky.

§6
Čistota verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a chodníkov
1. Údržbu a čistenie verejného priestranstva, verejnej komunikácie a chodníkov
s príslušenstvom vykonáva vlastník, správca majetku, alebo organizácia poverená na
vykonávanie tejto činnosti.
2. Za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník resp. užívateľ
priľahlej nehnuteľnosti. Ak vlastník alebo užívateľ budovy (pozemku) nemôže sám
vykonávať povinnosti uložené týmto nariadením, je povinný sa postarať o ich
vykonanie na vlastné náklady.
3. Povinnosťou správcu parkoviska je zabezpečiť čistotu, údržbu a označenie
parkoviska.
4. Zakazuje sa jazdiť dopravnými prostriedkami, ktoré samé alebo svojím nákladom
znečisťujú verejné priestranstvá. Dopravné prostriedky musia byť zbavené nečistôt
pred ich vjazdom na verejné priestranstvá, najmä vozidlá vychádzajúce zo stavenísk,
súkromných pozemkov a terénnych ciest.
5. Ten kto dopravným prostriedkom znečistí verejné priestranstvo (jeho majiteľ, alebo
prevádzkovateľ) je povinný ho ihneď vyčistiť, resp. zabezpečiť očistenie na vlastné
náklady.
6. Vlastníci, užívatelia a správcovia nehnuteľností sú zodpovední za čistenie a údržbu
odvodňovacieho rigolu – priekopy a zelene v týchto odvodňovacích rigoloch –
priekopách, sprietočnenie popod premostenie, mostík – pre vstup do dvora.
7. Pri väčších snehových alebo námrazových kalamitách, keď obec alebo organizácia
poverená zimnou údržbou vlastnými silami a prostriedkami nemôže zabezpečiť
nevyhnutnú schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, môže starosta obce
uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú
pomoc. Táto za poskytnutie tejto pomoci má právo na úhradu účelne vynaložených
nákladov.

§7
Skladovanie a nakladanie tovaru, materiálu a prekážky v cestnej premávke
1. Skladanie tovaru, materiálu, obalov, alebo vybaľovanie tovaru na ceste, alebo na
chodníku nie je povolené s výnimkou, keď nie je možné s týmto manipulovať vo
dvore, na zásobovacej rampe, alebo skladových častiach prevádzok a predajní,
avšak najviac v trvaní dvoch hodín.
2. Skladovanie tovaru, ako aj predaj na verejných priestranstvách a miestnych
komunikáciách nie je povolené, okrem miest na to určených, ktoré sú viditeľne
vyznačené.

§8
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1. Používať verejné priestranstvo pre stavebné účely povoľuje Obecný úrad v Trhovišti.
O vydanie povolenia treba požiadať najneskôr 7 dní pred začatím užívania verejného
priestranstva.
2. Právnické a fyzické osoby, ktorým používanie verejného priestranstva bolo povolené,
sú povinné:
a. používať verejné priestranstvo len pre účely vydaného povolenia,
b. zabezpečiť prístup ku kanalizačným vpustiam, šachtám, hlavným uzáverom
vody, plynu a pod.,
c. zaistiť bezpečnosť verejného priestranstva, najmä v noci (provizórne
oplotenie, svetelné vyznačenie a pod.),
d. po ukončení užívania verejného priestranstva vykonať úpravu do pôvodného
stavu na vlastné náklady.
3. Za užívanie verejného priestranstva sa vyrubujú poplatky podľa VZN o miestnych
poplatkoch.

§9
Vykonávanie stavebných zásahov do verejného priestranstva
a miestnych komunikácií
1. Všetky stavebné zásahy a práce (výkopy pre kanalizáciu, vodovod, plynové potrubie,
teplovodné rozvody, kábelové vedenie a pod.),
ktoré vyžadujú rozkopanie
komunikácií, chodníkov
a verejného priestranstva, čo má za následok ich
obmedzenie v užívaní, možno vykonať len po vydaní rozhodnutia na základe žiadosti.
2. Rozhodnutia, na zásah do komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejnej zelene
vydáva Obecný úrad v Trhovišti.
3. Stavebný zásah do vozovky, miestnych komunikácií a chodníkov (spevnených plôch)
môže vykonať len právnická, alebo fyzická osoba s registráciou na činnosť v oblasti
stavebných prác.
4. Právnické a fyzické osoby môžu verejné priestranstvo a miestne komunikácie
používať len v rozsahu určenom v pláne organizácie výstavby, ktorý je súčasťou
projektu stavby a vo vydanom územnom rozhodnutí.
5. Každý, kto užíva verejné priestranstvo dlhší čas ako bol uvedený v povolení
(rozkopávky), alebo bez povolenia, je povinný zaplatiť poplatok za užívanie verejného
priestranstva.

§ 10
Opatrenia na ochranu nefajčiarov
1. Na zákaz fajčenia sa vzťahuje osobitná právna norma (Zákon č. 377/2004 Z.z.
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
2. Ďalej sa zakazuje fajčiť:

-

-

na krytých nástupištiach hromadnej autobusovej dopravy (autobusové
zastávky SAD) a v otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4 metre od
vymedzenej plochy nástupíšť hromadnej dopravy,
na miestach, na ktorých sa nachádzajú pieskoviská, športové a rekreačné
plochy určené pre deti
na cintoríne.

§ 11
Podmienky pre niektoré druhy (spôsoby) užívania verejného priestranstva
1. Vlastníci, resp. užívatelia stánkov a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť
dostatočné množstvo odpadových košov, starať sa o ich riadny stav a pravidelné
vyprázdňovanie.
2. Umiestňovanie vývesiek, plagátov, reklám, pútačov a iných oznámení mimo určených
miest sa zakazuje. Na území obce povoľuje umiestnenie reklamných tabúľ Obecný
úrad v Trhovišti.

§ 12
Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií na území obce
1. Zjazdnosť miestnych komunikácií zabezpečuje vlastník, alebo správca komunikácií
v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi (cestný zákon).
2. V zimnom období pri odstraňovaní snehu z chodníkov, námrazy a poľadovice sa
môžu použiť chemické látky, s výnimkou soli, aj viackrát v priebehu dňa a to po celej
šírke chodníka. Sneh musí byť zhrnutý na okraj chodníka.

§ 13
Požiarna ochrana
1. Každý je povinný predchádzať požiarom, nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
2. Majiteľ, alebo správca domu je povinný udržiavať poriadok na povalách domov,
v pivniciach a iných miestach, na ktorých môže dôjsť ku vzniku požiaru, alebo
k sťaženiu zásahu požiarnej jednotky.
3. Oheň sa nesmie zakladať tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje sa
vypaľovať trávnaté a iné porasty, spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a odpadky.
4. Každý kto zistí požiar, je povinný urobiť najnutnejšie opatrenia pre jeho uhasenie,
včítane zabezpečenia oznamu hasičskému a záchrannému zboru.

§ 14
Zákaz požívania alkoholických nápojov
1. Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, mimo zariadení na to
určených, prevádzkovo a priestorovo prispôsobených na území obce je zakázané v čase od
4.00 hod. do 3.00 hod. nasledujúceho dňa
a) v okolí areálu školy, školského, predškolského zariadenia, na detských ihriskách a v ich
okolí,
b) v okolí zdravotníckych zariadení a v okolí úradov verejnej správy,
c) v okolí účelových zariadení registrovaných cirkví a náboženských spoločností a v okolí
kostola,
d) na športových ihriskách,
e) v prístreškoch a na zastávkach verejnej dopravy,
f) v parkoch.
g) na uliciach: …………………………….

2. Obec môže určiť výnimku zo zákazu podľa bodu 1 tohto paragrafu pri kultúrnych
a športových podujatiach a akciách celoobecného charakteru a významu, a to tak, že
verejným oznamom určí podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.

§ 15
Domové odpady
Za účelom zabezpečenia zdravého životného prostredia v obci Trhovište, platia pre
nakladanie s domovými odpadmi zásady, zakotvené vo VZN o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci Trhovište.

§ 16
Nočný kľud
Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud. Rušenie nočného kľudu
je zakázané. Tento zákaz sa nevzťahuje na kultúrne, športové a spoločenské podujatia, na
ktoré dala predchádzajúci písomný súhlas obec aj po 22.00 hod. a na posledný a prvý deň
v kalendárnom roku.
Tento zákaz neplatí ani v prípadoch činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase
a to najmä úpravy komunikácií, čistenia, umývania, zimnej údržby komunikácií,
odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod.

§ 17
Cintorín a Dom smútku
V Dome smútku a v celom areály cintorína je povinnosť dodržiavať poriadok. Je
zakázané znečisťovať a poškodzovať pamätníky, náhrobné kamene a hroby.
Podmienky správy a užívania obecného cintorína a Domu smútku sú stanovené vo VZN
o cintorínskom poriadku.

§ 18
Šport a kultúra
Verejný poriadok na športoviskách, športových a kultúrnych podujatiach zabezpečujú
organizátori jednotlivých podujatí. Zodpovedné právnické a fyzické osoby sú povinné
ochraňovať majetok obce, verejnoprospešné objekty a verejnoprospešné zariadenia obce.

§ 19
Ochrana majetku obce
Fyzické a právnické osoby sú povinné ochraňovať
verejnoprospešné objekty a verejnoprospešné zariadenia obce.

majetok

obce,

najmä

§ 20
Zodpovednosť za porušenie povinnosti, sankcie
Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie sa postihuje pokutou do výšky 6.638,78 € (t.j. 200.000,- Sk). Na
konanie o uložení pokuty sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok.
Na konanie o priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov. Za priestupok proti verejnému poriadku možno uložiť pokutu podľa
ust. zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch až do výšky 99,- EUR.
Za priestupok proti verejnému poriadku, ktorým dôjde k porušeniu povinností
a zákazov ustanovených všeobecne záväznými nariadeniami obce (vrátane zákazu
požívania alkoholických nápojov) a všeobecne záväznými vyhláškami miestnych orgánov
štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok možno uložiť
pokutu až do výšky 33,- EUR. Pokutu možno uložiť aj v blokovom konaní, ak je priestupok
spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť.
V správnom konaní priestupky prejednáva komisia verejného poriadku. Kontrolu
dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
- zamestnanci obce,
- poslanci Obecného zastupiteľstva obce Trhovište,
- hlavný kontrolór obce,
- osoby poverené obcou (koordinátor aktivačných prác, resp. malých obecných
služieb).
Pokuty za priestupky podľa tohto VZN sú príjmom obce.

§ 21
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Povinnosťou každej fyzickej a právnickej osoby obce je dodržiavanie tohto VZN.
V prípade, ak sa niekto dopustí protiprávneho konania a tým poruší ustanovenia tohto
VZN, sú občania povinní upozorniť páchateľa priestupku, aby sa tohto konania
zdržal, alebo od neho upustil a ak by protiprávny stav trval aj naďalej, oznámiť túto
skutočnosť orgánom samosprávy.
2. Za porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN budú občania obce, právnické
osoby a iní porušovatelia postihovaní v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
3. Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto všeobecne záväznom nariadení bol
použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk
4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Trhovište sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Trhovišti dňa 26. mája 2011.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. júna 2011.

V Trhovišti, dňa 27.mája 2011

Róbert Koba
starosta obce

Dátum vyvesenia: 27. mája 2011

