OBEC LOZORNO
v súlade s ustanovením * 6 ods.8 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE LOZORNO Č.7/2019
O ZÁKAZE NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE LOZORNO

Nariadenie vyvesené na úradnej tabuli:
28.06.2019
Nariadenie zverejnené na webovom sídle obce Lozorno www.lozorno.sk dňa:
28.06.2019
Nariadenie zvesené z úradnej tabule dňa:
2019

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Č. 7/2019
O ZÁKAZE NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE LOZORNO

Obecné zastupitel‘stvo v Lozorne podYa 56 ods. lv súlade $54 ods. 3 písm. h) a písm. n) a ods. 5 bodu
5. zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1.
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (d‘alej len „VZN“) upravuje zákaz a obmedzenie niektorých činností
na určených miestach a v určenorn čase v obci Lozorno za účelom zabezpečenia verejného poriadku,
ochrany života a zdravia obyvateľov obce a vytvárania zdravého životného prostredia.

Článok 2.
Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
Z dóvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívať alkoholické nápoje na týchto verejne
prístupných miestach:
a. detské ihriská na území obce,
b. parky a parkové plochy pred Obecným úradom (Hlavná ulica), Pri kapličke (Vendelínska ulica), na
Športovom námestí, Orechovej ulici, na Námestí Sv. Kataríny, Staničnej ulici,
c. obecný cintorín,
d. areál Základnej školy,
e. areál Materskej školy,
f. zastávky verejnej hromadnej dopravy,
g. železničná stanica.

Článok 3.
Zákaz rušenia nočného kľudu a pokoja
1.

Nočný kľud a pokoj je na celom území obce je stanovený každodenne v čase od 22:00 hod, do
06:00 hod.

2.

Nočný kľud sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, vibráciami svetelnými alebo laserovými
a mými obdobnými efektami nad mieru stanovenú právnym predpisom a zároveň tiež nad mieru
primeranú pomerom a to akoukoľvek formou, najmä nie krikom, spevom, produkciou hudby,
hlukom motorov áut, strojov a zariadení, výbušnín, pyrotechnikou alebo hrmotnými činnosfami a
prácami.
‚

3.

Počas nočného kťudu sa zakazuje usporadút akékoľvek podujatia spojené s produkciou hudby
alebo hovoreného reprodukovaného slova v exteriéri alebo na verejných priestranstvách s
výnimkou takých, ktoré sú prístupné verejnosti a boll vopred povolené starostom obce alebo ich
organizuje Obec Lozorno a konajú Sa na miestach na to Obcou Lozorno určených, alebo ak Sa
konajú v súlade s osobitným predpisom.

4.

Zákazy podYa ods. 1. až 3. sa nevztahujú na vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní
nevyhnutnej údržby ciest a chodníkov, verejných priestranstiev a verejnej zelene, neodkladných
sezónnych porných prác a na vykonávanie prác pri odstraňovaní následkov živelných pohróm
alebo havárií. Zákazy sa taktiež nevztahuje na vykonávanie neodkladných činností smerujúcich
k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku alebo zdravív nevyhnutnom rozsahu.

5. Zákazy podl‘a ods. 1 až 3 neplatia počas noci v čase od 31.12. 23,00 hod. do 01.01.01,00 hod.

Článok 4.
Zákaz rušenia počas doby odpočinku

1.

Doba odpočinku sa stanovuje v sobotu od 19.00 do 22.00 hod. a v nedeľu od 06:00 hod. do 22:00
hod. Na dni 01.05.,0S.05.,29.08.,O1.09. a 17.11. sa stanovuje doba odpočinku ako v sobotu. Na dni
01.01.,06.01.,na Veľký piatok, na Veľkonočný pondelok, 05.07.,19.09.,01.11 a 24-26.12. sa
stanovuje doba odpočinku ako v nedeľu.

2. Výkon akýchkoľvek činností, ktoré obtažujú nadmerným hlukom, infrazvukom alebo vibráciami
alebo mým obdobným spósobom (najmä tiež používanie motorových kosačiek, motorových píl,
pílenie dreva cirkulárnou pílou, výkon hlučných stavebných alebo mých záhradných prác) jev dobe
odpočinku zakázaný.
3.

Zákaz sa nevzťahuje na činnosti vymedzené v čI. 2. ods. 4. tohto VZN a na činnosti vykonávané vo
verejnom záujme Po predchádzajúcom písomnom súhlase vydanom starostom obce Lozorno
(napr. športové a kultúrne podujatia poriadané obcou, spolkami a občianskymi združeniami) alebo
ak sa konajú v súlade s osobitným predpisom.

Článok 5.
Zákaz mých hlukom obťažujúcich činností

1. V obci Lozorno sa zakazuje jazdit motorovým vozidlom zámerne takým spósobom, pri ktorom
motor, pneumatiky, výfuk alebo mé súčasti vozidiel vydávajú hlasné a nepríjemné obtažujúce
zvuky.
2. Tento zákaz neplatí pre riadne organizované, oznámené a povolené športové alebo
pod ujatia.

mé obdobné

Článok 6.
Qbmedzenie používania pyrotechnických výrobkov
1. Na území obce Lozorno je možné používat pyrotechnické výrobky kategórie fl a F3 len za
podmienok stanovených osobitným predpisom Po udelení predchádzajúceho súhlasu starostom
obce.
2. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie [2, F3, P1 a Tisa obmedzuje len na denný čas od
10,00 hod, do 21:00 hod.

3. Ustanovenia odseku 1. a 2. sa nepoužijú a použitie pyrotechnických výrobkov kategárie F2, [3, P1
a Ti sa povoYuje 31. decembra v čase od 23,00 hod, do 24,00 hod. a 1. januára v čase od 00,00
hod. do 01,00 hod.
4. Pyrotechnické výrobky sa zakazuje používat vo vzdialenosti menšej ako 20 metrov od steny
najbližšej stavby určenej na bývanie.

Článok 7.
Zákaz fajčenia na verejne prístupných miestach
Zakazuje sa fajčit na týchto verejne prístupných miestach :
a. detských ihriskách na celom území obce,
b. na ktorých sa organizujú kultúrne, športové podujatia pre deti a mládež s výnimkou miest na to
usporiadateľmi určených,
c. na zastávkach verejnej hromadnej dopravy a v okruhu 20 metrov od nich,
d. na mých miestach určených osobitným predpisom.

Článok 8.
Zákaz používania bezpilotných lietadiel
1. Nad územím obce Lozorno v hraniciach určených územným plánom obce Lozorno ako zastavané
územie obce sa zakazuje používať bezpilotné lietadlá alebo mé obdobné zariadenia.
2. Zákaz podľa ods. 1. sa nevztahuje na lety vykonávané podľa osobitného predpisu, na lety za účelom
leteckého snímkovania vykonávaného podľa osobitného predpisu alebo na lety, na ktoré bol
udelený predchádzajúci písomný súhlas starostu obce alebo mého orgánu oprávneného takéto lety
povolit.

Článok 9.
lnformačné povinnosti
Obec Lozorno umiestni ku dňu účinnosti tohto VZN na verejne prístupných miestach a na vybranom
mieste na vstupe a vjazde do obce informačně tabule obsahujúce informácie o zákazoch činnosti
podľa tohto VZN vo vhodnej a všeobecne zrozumiteľnej forme.

Článok 10.
Spoločné a záverečné ustanovenie
1.

Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom, ktorý sa trestá podľa zákona. Porušenie
tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikaterom je správnym deliktom,
ktorý sa postihuje podra zákona. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie dopúšťa sa
priestupku, za ktorý jej možno uložiť pokutu v súlade s príslušným právnym predpisom. Za
porušenie tohto nariadenia móže Obec Lozorno právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6638 EUR.

2. Výkonom kontroly dodržiavania tohto VZN je poverený starosta obce Lozorno, Obecná polícia
a poverení pracovníci Obce Lozorno. Pri vykonávaní kontroly je každá osoba na území obce
Lozorno povinná uposlúchnuť ich pokyny a výzvy a strpieť na mieste meranie alebo monitoring
úrovne hluku, infrazvuku a vibrácií a ich zaznamenanie zariadeniami v majetku obce Lozorno
alebo mých určených osób a zverejnenie výsledkov takýchto meraní.
3.

Obec Lozorno zabezpečí vybavenie Obecnej polície Lozorno príslušnými zariadeniami v zmysle
ods. 2. najneskůr do 30.06.2020.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bob schválené obecným zastupiteľstvom di‘ia 26.06.2019
uznesením č. 55/2019 a nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

