OBEC

Kľušov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2016

o čistote obce a ochrane verejného poriadku

návrh zverejnený v dňoch: 18.4.2016 – 2.5.2016
schválený dňa: 6.5.2016
vyhlásený dňa: 7.5.2016
nadobúda účinnosť dňa: 21.5.2016

Obec Kľušov podľa § 4 ods. 3 písm. h) a n) , § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2016

o čistote obce a ochrane verejného poriadku
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
§1
Účel a predmet úpravy
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je utvárať a chrániť
zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov obce, chrániť ţivotné
prostredie, ako aj zabezpečovať verejný poriadok v obci Kľušov .
§2
Pôsobnosť
Ustanovenia tohto VZN sú záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby (ďalej len
"všetky osoby") zdrţiavajúce sa na území obce.
§3
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto VZN:
a) Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúţia na
verejné účely, sú verejne prístupné a moţno ich obvyklým spôsobom pouţívať (napr.
ulica, cesty, chodníky, parky, trhoviská, detské ihriská, verejné parkoviská, plochy
verejnej zelene a pod.).
b) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a uţívané cesty, chodníky
a priestranstvá, ktoré slúţia miestnej doprave.
c) Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tvoria ho
pravidlá obsiahnuté v právnych predpisoch, ako aj pravidlá správania, ktoré nie sú právne
vyjadrené, ale podľa všeobecného názoru a presvedčenia sú nevyhnutnou podmienkou
pokojného a usporiadaného spoločenského spolunaţívania a ich dodrţiavanie je vo
verejnom záujme.
d) Zariadením verejného priestranstva sa rozumejú predmety trvale alebo dočasne
umiestnené na verejnom priestranstve (napr. odpadové koše, lavičky, komponenty
detských ihrísk, umelecké diela a pod.),
e) Verejnou zeleňou sa rozumie udrţiavaná plocha, vysadená zeleňou (trávnik, kvety, kríky,
stromy a pod.), ktorá je voľne, bez obmedzenia prístupná verejnosti.
f) Za vraky sa podľa tohto VZN povaţujú všetky dopravné prostriedky ponechané na
verejných priestranstvách - parkoviskách dlhšie ako mesiac, pričom sú dlhodobo alebo

g)
h)
i)
j)
k)

trvale neschopné prevádzky, neudrţiavané a svojim vzhľadom a technickým stavom
zhoršujú ţivotné prostredie.
Čistením a udrţiavaním sa rozumie zametanie, umývanie, odstraňovanie blata,
odpadkov, buriny a iných nečistôt, kosenie, odpratanie snehu, ľadu a pod.
Nočným pokojom je časový úsek od 22,00 hod. do 6,00 hod., určený na zabezpečenie
nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce.
Alkoholickým nápojom sa rozumejú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré
obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
Zdravými podmienkami sa rozumejú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na
zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú.
Zdravým spôsobom ţivota obyvateľov obce sa rozumie trvalé udrţiavanie pokojného
stavu medzi obyvateľmi, a to zdrţaním sa všetkého, čím by nad mieru primeranú
pomerom došlo k obťaţovaniu iného alebo čím by váţne ohrozoval výkon jeho práv.

DRUHÁ ČASŤ
Základné pravidlá uţívania verejných priestranstiev, udrţiavania čistoty, údrţby zelene
§4
Práva a povinnosti pri uţívaní verejných priestranstiev
1. Kaţdý je oprávnený uţívať verejné priestranstvo obvyklým spôsobom podľa jeho
charakteru v súlade s právnymi predpismi a na účely, na ktoré je určené.
2. Kaţdý je povinný udrţiavať na území obce čistotu a verejný poriadok, dodrţiavať zásady
čistoty a hygieny, zdrţať sa akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k
znečisťovaniu verejného priestranstva.
3. Kaţdý zodpovedá za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva a ţivotného
prostredia, ku ktorému došlo jeho konaním, opomenutím alebo v súvislosti s jeho
činnosťou.
4. Ten, kto znečistí verejné priestranstvo alebo poškodí zariadenie verejného priestranstva je
povinný znečistenie odstrániť, alebo zabezpečiť jeho odstránenie na svoje náklady a je
povinný vzniknutú škodu nahradiť .
5. Kaţdý je povinný dbať o to, aby pri svojej činnosti neobťaţoval iné osoby prachom,
dymom, pachmi, pevnými alebo tekutými odpadmi.
6. Obchody a podnikateľské objekty musia byť označené tabuľou označujúcou firmu a
majiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi. Kaţdý obchod a podnikateľ zodpovedá
za estetický vzhľad okolia prevádzky.
7. Majiteľ vraku je povinný tento odstrániť z verejného priestranstva do 7 dní od
upozornenia obcou.
8. Ak sú na verejných priestranstvách vykonávané spoločensko-kultúrne aktivity,
usporiadatelia sú povinní zabezpečovať dodrţiavanie čistoty okolia.
9. Osoby uţívajúce verejné priestranstvá sú povinné zabezpečiť svoj materiál, výrobky
alebo tovar pred neoprávnenou manipuláciou alebo neţiadúcim rozptýlením do okolia. Po
ukončení činnosti je uţívateľ verejného priestranstva povinný bezodkladne uviesť verejné
priestranstvo do pôvodného stavu na vlastné náklady.
10. Uţívatelia miestnych komunikácií sú povinní dbať o to , aby nedošlo k znečisteniu
miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva. Znečistenú miestnu komunikáciu
alebo verejné priestranstvo sú uţívatelia povinní na svoje náklady bezodkladne očistiť
a vrátiť do pôvodného stavu.
11. Osobitné uţívanie verejného priestranstva na území obce Kľušov upravuje VZN o
miestnych daniach v platnom znení.

§5
Udrţiavanie čistoty
V záujme zabezpečenia zdravého ţivotného prostredia a vzhľadu územia obce je na
verejných priestranstvách zakázané:
a) umiestňovať odpad na iné miesta a do iných nádob, neţ ktoré sú na to určené,
b) znečisťovať okolie odpadových stanovíšť vyberaním odpadov z týchto miest a nádob,
c) poškodzovať verejnú zeleň, vodné toky, nádrţe a iné verejné zariadenia (napr. verejné
osvetlenie, nádoby na odpad, atď., odpočívadlá a pod.) alebo ich uţívať iným
spôsobom, neţ na ktorý sú určené ,
d) umývať motorové vozidlá alebo nakladať s látkami znečisťujúcimi ţivotné prostredie
na iných miestach, neţ ktoré sú na to určené,
e) vypúšťanie splaškov do rigolov, na verejné alebo súkromné pozemky,
f) vylepovať plagáty na iných miestach ako na to určených,
g) znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi psov a iných zvierat,
h) znemoţniť vozidlám zabezpečujúcim odvoz a manipuláciu s odpadom priechodnosť
komunikácie v časti pred kontajnermi,
i) odhadzovať smeti – ohorky z cigariet, obaly, papier a pod.,
j) znečisťovať verejné priestranstvo sypaním krmív zvieratám,
k) vstupovať so zvieratami alebo ich púšťať na detské ihriská,
l) umiestňovať vraky vozidiel na verejnom priestranstve,
m) predávať a umiestňovať tovar bez povolenia obce na verejnom priestranstve,
n) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, odpad, palivo, stavebné a
iné zariadenia bez povolenia obce,
o) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné
nebezpečné látky,
p) vylievať tekutiny, vyhadzovať odpadky z okien , balkónov a lodţií,
q) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a domový odpad na zemi alebo v nádobách na
smetí, vypaľovať trávu,
r) zhromaţďovať sa skupinám občanov a poţívať alkoholické nápoje na verejných
priestranstvách v blízkosti školských zariadení, pietnych miest, pred kultúrnym
domom a na všetkých verejných priestranstvách na území obce,
s) uskutočňovať hromadné akcie bez súhlasu obce,
t) jazdiť vozidlami po verejnej zeleni a chodníkoch, parkovať na nich, mimo prípadov,
ak takéto parkovanie je povolené.
§6
Dodrţiavanie čistoty a poriadku na iných nehnuteľnostiach a pozemkoch
1. Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia
byť upravené a udrţiavané tak, aby nečistoty (blato, smeti, prach) neboli na verejné
priestranstvo zanášané (vetrom, vozidlami), a aby zeleň (konáre stromov, kríkov, burina)
neprekáţala chodcom pri pouţívaní verejného priestranstva, aby nerušila cestnú
premávku, nezakrývala orientačné tabule a dopravné značky.
2. Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udrţiavané tak, aby svojím stavom (opadávajúca
omietka, deravé odkvapové ţľaby a rúry, rozbité sklá výkladov, preplnené nádoby a koše
na odpadky, plagáty a nápisy na miestach, ktoré nie sú na to určené a pod.) nerušili vzhľad
a prostredie obce a neohrozovali bezpečnosť občanov. Musí byť zabezpečené účinné
zabránenie vstupu do nevyuţívaných priestorov.
3. Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, kioskov, pojazdných predajní a podobných

zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok, ak nie je určené inak, do vzdialenosti
najmenej 2m od vymedzenej plochy na podnikateľskú činnosť a to najmä umiestnením
dostatočného počtu košov na odpadky a pravidelným vyprázdňovaním týchto košov.
Odpadové koše sa nesmú vyprázdňovať do uličných košov na odpadky, ale do osobitných
nádob (objednaných na tieto účely).
4. Vlastníci (uţívatelia, správcovia) nehnuteľností a oplotených pozemkov sú povinní
postarať sa o riadny odvoz komunálneho odpadu a v prípade potreby aj odvoz iného
odpadu.
5. Právnické alebo fyzické osoby vykonávajúce odvoz odpadu sú povinné zabezpečiť
očistenie vozovky alebo iného priestranstva, ktoré pri nakladaní a vysýpaní smetí bolo
znečistené.
6. Právnické a fyzické osoby sú povinné zdrţať sa akéhokoľvek konania, ktoré ovplyvní
zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota obyvateľov obce.
§7
Podmienky na prevádzku vozidiel
1. Zásady správania majiteľov a prevádzkovateľov vozidiel na komunikáciách sú upravené
príslušnými právnymi predpismi.
V zmysle týchto zásad je na území obce Kľušov zakázané:
a) Jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré samy alebo svojím nákladom
znečisťujú vozovku.
b) Prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený (v uzatvorených nádobách,
prekrytý plachtou a pod.) tak, aby rozpadávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval
vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachom.
c) Umývať a čistiť motorové vozidlá na verejných priestranstvách a na komunikáciách,
s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových a koncových svetiel a ŠPZ
čistou vodou.
d) Vykonávať údrţbu alebo umývanie motorových vozidiel vo vodných tokoch a na ich
brehoch.
2. Ďalej je nutné dodrţiavať tieto podmienky :
a) Pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade nedostatok, ktorý
môţe viesť k znečisteniu verejného priestranstva je povinný tento nedostatok
bezodkladne odstrániť. Pokiaľ tak nemôţe urobiť sám, môţe v jazde pokračovať len
po miesto, kde je moţné nedostatok odstrániť a v jazde pokračovať len po odstránení
nedostatku. Vzniknuté znečistenie musí odstrániť.
b) Organizácia alebo fyzická osoba vykonávajúca stavebné práce je povinná zabezpečiť
očistenie vozidla pred vstupom na komunikáciu alebo verejné priestranstvo tak, aby
nedošlo k znečisteniu vozidlom.
c) Ak dôjde k znečisteniu vozovky, musí ten, kto znečistenie spôsobil, alebo ním
poverená osoba vykonať okamţité odstránenie nečistôt z vozovky.
§8
Udrţiavanie čistoty vodných tokov a nádrţí
1. Do korýt vodných tokov a nádrţí sa zakazuje vhadzovať akékoľvek predmety, ukladať ich
na brehoch vodných tokov a nádrţí a ukladať ich na miesta, z ktorých by mohli byť
splavené a mohli by spôsobiť zdravotné ťaţkosti.
2. Zakazuje sa do vodných tokov, nádrţí a do miestnych kanalizácií vypúšťať alebo
vylievať škodlivé tekutiny (zvyšky oleja, pohonných hmôt, ţieravín a pod.), ktoré by
ohrozili zdravie uţívateľov pitnej vody a stav vodnej fauny a flóry.

3. Do korýt vodných tokov môţu vstupovať motorové vozidlá a mechanizmy iba za
mimoriadnych okolností a v prípade osobitného zreteľa so súhlasom správcu vodného
toku.
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§9
Verejná zeleň
Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje obec.
Akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť miestnu zeleň, verejné
objekty a zariadenia je zakázané.
Starostlivosť o zeleň na plochách vo vlastníctve fyzických a právnických osôb vykonáva
(zabezpečuje) vlastník pozemku.
Výber plôch na zaloţenie, obnovu a rozvoj verejnej zelene (ďalej len zeleň) v obci Kľušov
vychádza z platnej územno-plánovacej dokumentácie obce.
Pri individuálnej výsadbe zelene na verejných priestranstvách sú fyzické i právnické
osoby povinné spolupracovať s obcou, aby sa zabránilo výsadbe drevín a kríkov, ktoré
neskôr spôsobujú problémy (zasahovanie kríkov do elektrického vedenia, obmedzenie
viditeľnosti pri jazde motorovým vozidlom). V prípade nerešpektovania tohto usmernenia
nenesie obec za vzniknuté zbytočne vynaloţené náklady zodpovednosť.
Zakladanie alebo úpravy zelene pri komunikáciách a v ich ochranných pásmach je
potrebné vţdy vopred prerokovať s orgánom, ktorý je poverený ich správou.
Úpravy zelene, ktorými môţu byť dotknuté záujmy, chránené zákonom NR SR
č. 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa musia vopred prerokovať a odsúhlasiť
s orgánmi štátnej správy, ochrany prírody a krajiny.
Novovybudované vedenia inţinierskych sietí musia byť od osi existujúcich stromov
umiestnené v normami poţadovanej vzdialenosti. Základná vzdialenosť je definovaná
v článku č. 3 – STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia:
„Ukladať podzemné vedenia pod stromy nie je povolené. Trasy vedení musia byť
navrhnuté tak, aby neobmedzovali rast stromov, vrátane ich koreňov, ani v budúcnosti. Pri
ukladaní podzemných vedení, alebo pri vysadzovaní stromov, nesmie byť vzájomná
vzdialenosť vonkajšieho povrchu vedenia (rozvodu) alebo ochrannej konštrukcie od
kmeňa stromu menšia neţ 1,5 m (merané v pôdorysnom priemete).“
Pri dodatočnom budovaní inţinierskych sietí, chodníkov a vydláţdených priestorov
v blízkosti existujúcich stromov, je nutné umiestniť špeciálnu ochrannú fóliu na ochranu
pred poškodením vedenia koreňmi. Konečné stanovisko a súhlas s umiestnením vedenia je
nutné si vţdy vyţiadať u vlastníka siete.

§ 10
Údrţba zelene
1. Údrţba zelene a verejnej zelene zahŕňa :
a) údrţbu trávnikov – odstraňovanie nečistôt a buriny, vyhrabávanie, kosenie,
b) ošetrovanie drevín rezom a ochrannými postrekmi podľa potreby,
c) údrţbu plôch detských ihrísk a pieskovísk
d) údrţbu novozaloţených výsadieb (zabezpečenie ukotvenia stromov spolu s kontrolou
väzby k oporným kolom, pravidelnú zálievku, hnojenie, odburiňovanie s prekyprením)
minimálne po dobu 3 rokov od realizácie výsadieb.
e) podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri
výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota
a chráni ţivotné prostredie a § 3 ods. 3, obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji
a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je
povinný za písm. b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní ţivotného
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prostredia v obci, preto sa nariaďuje, :
Vlastníci (uţívatelia) pozemkov sú povinný prevádzať likvidáciu
trávnatých porastov, burín na uţívaných alebo neuţívaných pozemkoch
kosením minimálne 2x ročne a upratať pokosenú trávu a burinu v termíne
do 15. júna a 15.septembra v danom roku ( čl. 20 ods. 3 Ústavy SR, a § 3
ods.1 a odst. 2 a § 127 Občianskeho zákonníka).
V prípade nedodrţiavania nariadenia uvedeného v predchádzajúcom bode, a po
predchádzajúcom písomnom upozornení, údrţbu vykoná obec na náklady vlastníka
pozemku.
Údrţbu verejnej zelene zabezpečuje obec.
Správca, alebo majiteľ pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich prvkov je povinný ju
udrţiavať v riadnom stave, zabezpečovať jej dobrý zdravotný stav, pravidelnú údrţbu,
opravy a úpravy tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické poţiadavky na ňu
kladené.
Povinnosťou vlastníka, správcu zelene je udrţovať zeleň a jej súčasti v riadnom stave
sústavnou odbornou údrţbou.
Vlastník, správca zelene je povinný udrţiavať zeleň takým spôsobom, aby nebol rušený
účel, ktorému má zeleň slúţiť.
Vlastníci, uţívatelia resp. nájomcovia nehnuteľností, sú povinní pravidelne udrţiavať
zeleň na svojich nehnuteľnostiach, pri ceste, chodníku, priekope a okolo potoka.
Sadovnícky neupravené plochy do doby realizácie sadovníckych úprav je povinný
udrţiavať v nezaburinenom stave vlastník pozemku. Nezaburineným stavom sa rozumie
výška bylinného porastu maximálne 25 cm.
Na plochách, ktoré sú verejne prístupné, je vlastník (správca) povinný pri pouţívaní
herbicídnych prostriedkov (proti burinám) zabezpečiť ochranu zdravia a po dobu
nebezpečia zasiahnutia občanov postrekmi, musí herbicídmi ošetrené miesto riadne
označiť výstraţnou tabuľou. Vlastník (správca) je povinný ohlásiť pouţívanie
herbicídnych prostriedkov na obecnom úrade. Vlastník (správca) môţe k upozorneniu
obyvateľov na toto nebezpečenstvo vyuţiť obecný rozhlas.

§ 11
Ochrana zelene
Všetky fyzické a právnické osoby sú povinné chrániť zeleň. Kaţdý, kto vykonáva činnosť,
ktorá môţe ohroziť existenciu zelene, je povinný vykonať všetky efektívne nevyhnutné
opatrenia na jej ochranu a zachovanie.
Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov,
trávnikov a iných ochranných a estetických porastov v zmysle príslušných zákonných
ustanovení zákona č. 543/2002. Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov.
V záujme trvalej ochrany zelene sa zakazuje :
a) lámať, a neodborne orezávať konáre stromov a krov,
b) svojvoľne vysádzať a presádzať stromy a kry na verejných pozemkoch bez súhlasu
správcu pozemku,
c) zakladať ohne, táboriť a stanovať mimo miest vyhradených na tento účel,
d) jazdiť a parkovať vozidlami na plochách zelene,
e) znečisťovať plochy zelene,
f) výrub stromov bez právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody (obce),
náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny stanovuje obec,
g) skracovať si cestu prechodom cez trávniky,
h) umiestňovať plagáty alebo iné oznamy na stromy.
Na plochách verejnej zelene sa zakazuje umiestňovať informačné a reklamné tabule bez

súhlasu vlastníka, správcu zelene a bez príslušného povolenia obecného úradu.
5. Nahradiť škodu za spôsobené poškodenie zelene je povinná osoba alebo organizácia,
ktorá škodu spôsobila, resp. zavinila. Výšku náhrady stanovuje obec.
TRETIA ČASŤ
VEREJNÝ PORIADOK

1.

2.

3.

4.

§ 12
Všeobecné pravidlá
V záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu ţivota a práce
obyvateľov obce a ochrany ţivotného prostredia sú všetky osoby pri svojej činnosti
povinné rešpektovať práva a právom chránené záujmy ostatných obyvateľov obce.
Kaţdý je povinný zdrţať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie
verejného poriadku, napr. správaním sa na verejnosti v rozpore s dobrými mravmi,
hlukom, vibráciami a pod.
Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud v čase medzi 22.00 hod. a
6.00 hod., okrem posledného a prvého dňa v roku a pri konaní kultúrnych alebo
spoločenských akcií so súhlasom obce.
Pouţívanie akýchkoľvek zdrojov hluku, ktoré prekračujú najvyššie prípustné hodnoty pre
denný a nočný čas určené osobitnými predpismi (zák. 355/2007 Z. z. a vyhl. MZ SR č.
549/2007 Z. z.) je zakázané.

§ 13
Všeobecný zákaz poţívania alkoholických nápojov
Na celom území Kľušova je zakázané poţívať alkoholické nápoje na verejných
priestranstvách a miestach verejne prístupných (napr. parky, cintoríny, detské ihriská, kostol,
priestory pred školami a pod.). Výnimku z tohto zákazu majú letné terasy. Pri kultúrnych a
iných podujatiach konaných na verejnom priestranstve môţe obec povoliť predaj, podávanie
a poţívanie alkoholických nápojov.

§ 14
Opatrenia na ochranu nefajčiarov
1. Na zákaz fajčenia sa vzťahuje osobitný predpis (zák. o ochrane nefajčiarov).
2. Okrem zákazu fajčenia uvedeného v osobitnom predpise je v záujme ochrany nefajčiarov
fajčenie na území obce je zakázané :
a) v čakárňach, na krytých autobusových zastávkach,
b) na miestach, na ktorých sa nachádzajú športové zariadenia určené pre deti a
mládeţ,
c) na verejne prístupnom mieste pred vstupom do budovy školy a školskej jedálne
a kostola a cintorínov.

ŠTVRTÁ ČASŤ
POUŢÍVANIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY

1.

2.
3.

§ 15
Vymedzenie pojmov pre pouţívanie zábavnej pyrotechniky
Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce technologicky spracované
pyrotechnické náloţe, prípadne aj malé mnoţstvo iných druhov výbušnín, určené na
technické účely alebo na zábavné a oslavné účely.
Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely.
Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa vyuţívajú svetelné, zvukové, dymové
alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné
účely, pričom sa pyrotechnické výrobky odpaľujú postupne v krátkom časovom
slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta. Za
ohňostrojné práce, na ktoré je potrebné osobitné povolenie obvodného banského
úradu podľa § 27 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb., sa povaţuje aj odpaľovanie
pyrotechnických výrobkov triedy IV v rámci výučby a skúšok odpaľovačov
ohňostrojov.

§ 16
Kategórie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
1. Pre potreby tohto VZN má pojem kategória pyrotechnických výrobkov rovnaký
význam ako pojem trieda pyrotechnických výrobkov.
2. Pyrotechnické výrobky sú výrobcom zaraďované do kategórií podľa spôsobu ich
pouţitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku.
3. Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa
nebezpečenstva do tried I, II, III a IV :
a) kategória I: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke
nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na
pouţívanie v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je
určená na pouţívanie vnútri obytných budov,
b) kategória II: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a
má nízku hladinu hluku a ktorá je určená na pouţívanie vonku v obmedzených
priestoroch,
c) kategória III: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké
nebezpečenstvo, ktorú môţu pouţívať iba odborne spôsobilé osoby, ktorá je
určená na pouţívanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej
hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
d) kategória IV: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo,
ktorú môţu pouţívať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie
je škodlivá pre ľudské zdravie.
§ 17
Individuálne pouţívanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
1. Fyzické osoby môţu individuálne pouţívať len pyrotechnické výrobky triedy I a II.
Pyrotechnické výrobky triedy III a IV môţu nadobúdať a pouţívať len osoby s
platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov podľa § 35 zákona č. 51/1988 Zb..
2. Pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV je zakázané pouţívať na verejných
priestranstvách na území obce Kľušov počas celého roka. Výnimku z tohto zákazu

tvorí deň 31. december od 18.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa,
t.j. 1. januára.
3. Predmetná výnimka sa nevzťahuje na pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV, ktoré
sa nesmú pouţívať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti kostolov, zariadenia
opatrovateľskej sluţby, škôl, cintorínov a pri športových podujatiach. Tento zákaz
neplatí, ak pouţitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia.
4. Ďalšie výnimky z vyššie uvedených ustanovení tohto článku môţe Obec Kľušov
povoliť na základe písomnej ţiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, a to v prípade
konania kultúrnych, umeleckých, športových alebo obdobných slávnostných a
zábavných verejných alebo súkromných podujatí organizovaných v obci. Predmetná
ţiadosť musí byť Obci Kľušov doručená najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným
podujatím, pričom musí obsahovať najmä:
a) označenie ţiadateľa,
b) dátum konania a čas trvania podujatia,
c) účel podujatia,
d) čas a druh pouţitia pyrotechnických výrobkov,
e) opis miesta konania podujatia a jeho okolia
f) označenie osoby oprávnenej pouţívať pyrotechnické výrobky,
g) podpis ţiadateľa.
Takáto výnimka z VZN musí mať formu písomného súhlasu starostu obce, pričom
nesmie byť v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prípadný
súhlas vydá starosta obce v lehote najneskôr 3 dni pred dňom konania podujatia.
§ 18
Pouţívanie pyrotechnických výrobkov pri vykonávaní ohňostrojných prác
1. V prípade konania kultúrnych, umeleckých, športových alebo obdobných slávnostných
a zábavných verejných alebo súkromných podujatí organizovaných v obci Kľušov je
ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú
vykonať a ohňostrojné práce nevyţadujú osobitné povolenie, povinný poţiadať Obec
Kľušov o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred
termínom ich vykonania . Ohňostrojné práce moţno vykonať, ak Obec Kľušov vydá na
ich vykonanie súhlas podľa §4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Ţiadosť o vydanie súhlasu na vykonanie ohňostrojných prác musí obsahovať najmä
náleţitosti ustanovené v §17 ods. 4 písm. a) aţ g) tohto VZN. Obec Kľušov ţiadosť o
vydanie súhlasu na vykonanie ohňostrojných prác vybaví v lehote najneskôr 3 dni
pred termínom ich vykonania.
3. V prípade objektívnych skutočností môţe Obec Kľušov nevydať súhlas na vykonanie
ohňostrojných prác.
4. Obec Kľušov na úradnej tabuli a na svojej webovej stránke zverejní deň, miesto a čas
konania ohňostrojných prác, k vykonaniu ktorých vydalo súhlas.
5. Ţiadateľ musí vykonanie ohňostrojných prác oznámiť preukázateľným spôsobom
Obvodnému banskému úradu, Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného
zboru a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K
oznámeniu sa pripojí aj súhlas Obce Kľušov s vykonaním ohňostrojných prác.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIE
§ 19
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Podľa § 13 ods. 9, písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení, môţe starosta v správnom konaní uloţiť pokutu:
a) do výšky 6638,78 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
za porušenie tohto VZN a v prípade, ţe neudrţuje poriadok na uţívanom pozemku
alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak
znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
b) fyzickej osobe - občanovi v blokovom konaní do výšky 33,00 €, v priestupkovom
konaní do výšky 330,00 €.
3. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku podľa zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, za ktorý jej môţe
byť podľa závaţnosti a charakteru priestupku uloţená pokuta podľa citovaného zákona.
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.
2.
3.

§ 20
Účinnosť
Toto VZN č. 1/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.5.2016
uznesením č. 152/2016.
Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2011 zo dňa
23.6.2011 o čistote obce a ochrane verejného poriadku.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli dňa 21.5.2016.

Jozef VALKO
starosta obce Kľušov

