OBEC KRAČÚNOVCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KRAČÚNOVCE
4/2022
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste

Obecné zastupiteľstvo Kračúnovce v súlade § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) a v súlade s
§ 3 ods. 3 písm. c) a § 4 ods. 3 písm. h) a n) a ods. 5 písm. a) bod 5 zákona 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 219/1996 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v znení neskorších predpisov
uznáša sa na tomto
Všeobecne záväznom nariadení 4/2022
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky na výkon
činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom
mieste.
2. Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby
podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností
a objektov umiestnených na území obce.
3. Za verejne prístupné miesta na účely tohto VZN sa považujú miesta, ktoré slúžia na
verejné užívanie a miesta inak prístupné. Sú to miestne komunikácia a chodníky,
parkoviská, parky, cintoríny, kostol, modlitebňa, detské ihriská a športoviská, areál
materskej a základnej školy, verejné priestranstvo pred budovou obecného úradu,
autobusové zastávky.
§2
Detské ihriská a športoviská
1. Na detských ihriskách a športoviskách sa zakazuje:
a). používanie alkoholu, iných omamných látok a fajčenie,
b). poškodzovanie zariadenia a jeho používanie v rozpore s účelom, na ktoré je určené,
vrátane lezenia na ploty, bránky a pod.,
c). odstraňovanie zariadení z priestorov ihrísk,
d). vjazd motorovými vozidlami,
e). používanie zariadení detského ihriská osobám starším ako 18 rokov.

§3
Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívať alkoholické nápoje na všetkých
verejných priestranstvách na území obce uvedených v § 1 bod 3.

2. Uvedený zákaz sa nevzťahuje:
a). počas trvania kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí organizovaných
obcou,
b). 31. 12. od 20. 00 hod. do 01. 01. do 03. 00 hod. kalendárneho roka,
c). počas jednorazových akcií celoobecného charakteru na ktorých sa obec podieľa
organizačne alebo sa konajú so súhlasom obce,
d). na podujatia oznámené alebo ohlásené obci sa vzťahujú ustanovenia osobitného
právneho predpisu ( zákon č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach, zákon
č. 84/1990 Z. z. o zhromažďovacom práve, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní
verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí
v znená neskorších predpisov.
§4
Zákaz rušenia nočného pokoja
1. Čas nočného pokoja na území obce je v čase od 22. 00 hod. do 06. 00 hod. nasledujúceho
dňa.
2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, krikom, spevom, produkciou hudby,
hlukom motorov áut, strojov, pyrotechnikov, vibráciami nad mieru primeranú pomerom.
3. Zákaz sa nevzťahuje na vykonávanie sezónnych prác v poľnohospodárstve, pri
zabezpečovaní nevyhnutnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov (odstraňovanie
snehu, poľadovice) v prípade živelnej pohromy, odstraňovaní havárií a pod.
4. Zákaz sa nevťahuje na hluk, vibrácie a infrazvuk podľa § 1 ods. 2 zákona č. 549/2007 Z.
z..
5. Zákaz sa netýka riadne organizovaných, povolených spoločenských, kultúrnych alebo
športových podujatí.
§5
Činnosti na určitý čas obmedzené
1. Na území obce sa výstavba, rekonštrukcia domov a bytov, údržba zelene motorovými
mechanizmami, manipulácia s drevom, drevnou hmotou prostredníctvom motorových píl,
hobľovačiek, fréz a iných strojov určených na spracovanie drevnej hmoty povoľuje
nasledovne:
a). v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.
b). v sobotu a v nedeľu v čase od 8.00 do 20.00 hod..
2. Počas konania cirkevných obradov, pohrebov sú zakázané činnosti uvedené v § 5 bod 1
tohto VZN, oslavy, akcie pri ktorých je hluk, reprodukcia hudby alebo hovoreného slova,
ktorá by narúšala dôstojný priebeh obradu v okruhu 200 m.
§6
Kontrola dodržiavania VZN
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: starosta obce, poslanci a členovia komisií

OZ, poverení zamestnanci obce.
§7
Priestupky a sankcia
1. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže byť fyzickej osobe uložená pokuta podľa § 48
zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže byť právnickej osobe a fyzickej osobe –
podnikateľ uložená pokuta poľa § 27 b). zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
3. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce Kračúnovce.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Kračúnovce dňa: 22. 07. 2022.
2. Na tomto VZN č. 4/2022 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Kračúnovce dňa 13. 09.
2022, číslo uznesenia 427/28/2022.
2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 19. 09. 2022.
3. Toto VZN nadobúda účinnost 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce.

Michal Boleš
starosta obce

.

