OBEC VIŠTUK
Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku, na základe originálneho výkonu samosprávy podľa ust. § 11
ods. 4 písm. g), ust. § 6 ods. 1 a ust. § 4 ods. 3 písm. f), g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej
len „VZN“)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vištuk
č. 2/2020
o verejnom poriadku na území obce Vištuk.

Časť I.
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie”) upravuje povinnosti vlastníkov,
správcov a užívateľov nehnuteľností a verejných priestranstiev, ako aj obyvateľov a
návštevníkov obce Vištuk s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie, udržiavať
čistotu a poriadok na území obce.
Čl. 2
Základné pojmy
1. Verejný poriadok sa podľa tohto VZN rozumie súhrn podmienok a povinností upravujúcich
udržiavanie verejného poriadku a čistoty na verejných priestranstvách, dodržiavanie nočného
pokoja, užívanie verejných priestranstiev, čistenie chodníkov a komunikácií, ochrana verejnej
zelene, používanie zábavnej pyrotechniky, umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení,
ochrana pôdy.
2. Verejné priestranstvo - sú všetky verejnosti prístupné pozemky, ktoré sú svojim
charakterom určené na všeobecné využívanie. Sú to najmä ulice námestie, cesty a miestne
komunikácie, chodníky, autobusové zastávky, parky, ihriská, kultúrne a pamiatkové zariadenia,
kostol, cintorín, poľné cesty, verejné plochy zelene a všetky prístupné pozemky a zariadenia a
iné priestory prístupné verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži
na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Verejné zariadenie na verejnom priestranstve sú predajné stánky, sezónne exteriérové
posedenia, lavičky, koše na odpadky, hracie prvky na ihriskách, mobilná zeleň, sochy,
pamätníky, reklamné, propagačné a informačné zariadenia, stĺpy verejného osvetlenia,
zariadenia elektrických káblových rozvodov, zastávky autobusovej dopravy (ďalej len
„zariadenia”).
3. Nehnuteľnosť - sú to pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, všetky trvalé
a dočasné stavby, stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia a stanovištia nádob na
odpad.
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4. Spevnené plochy verejného priestranstva sú plochy, na ktorých je vykonávaná taká
povrchová úprava, ktorej výsledkom je najmä iný ako zemitý alebo trávnatý povrch.
5. Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané komunikácie, parkoviská vo
vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré sú zaradené do siete miestnych komunikácií a
slúžia miestnej doprave. Musia byť udržiavané, bez burín, lístia, blata, odpadu anorganického
a organického pôvodu a iných nečistôt, snehu a poľadovice, a v prípade potreby musí byť
zabezpečené ich čistenie.
6. Verejná zeleň - sú všetky porasty - najmä dreviny, byliny a ich spoločenstvá, vyvinuté na
určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým usmerňovaním zo strany
obce. Verejná zeleň je spravidla majetkom obce, je to plocha zelene, ktorá je verejnosti voľne
prístupná.
7. Nočný pokoj je časový úsek od 22,00 hod.do 6,00 hod nasledujúceho dňa, ktorý je určený
pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme
dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.

Časť II.
Zabezpečenie čistoty
Čl. 3
Zodpovednosť za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách
a na nehnuteľnostiach
1. Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách a vo všetkých nehnuteľnostiach
nachádzajúcich sa na území obce zodpovedá ich vlastník (správca), užívateľ alebo platca dane
z nehnuteľnosti bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu a narušeniu poriadku došlo,
ktorý je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie alebo iný neporiadok s výnimkou
ustanovenia § 12 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Právnická osoba a fyzická osoba zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí alebo inému
umožní spôsobiť znečistenie alebo iný neporiadok na verejných priestranstvách alebo na
nehnuteľnostiach, na ktorých naruší vzhľad či prostredie v obci.
3. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných obdobných prác (napríklad:
výkopových, rekonštrukčných alebo iných) zodpovedajú vlastníci (užívatelia) a správcovia
nehnuteľností, ako aj právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce tieto stavebné činnosti.
Stavebník je povinný označiť stavbu stavebným povolením orgánu, ktorý stavbu povolil,
menom a adresou stavebníka, resp. realizátora stavby, údajmi o začatí a ukončení stavby a
pod.).
4. Žiadateľ o zabratie verejného priestranstva je povinný počas zabratia a po jeho ukončení na
vlastné náklady zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho
bezprostredného okolia, na ktorého použitie mal osobitné povolenie obce a v prípade škody
spôsobenej zabratím verejného priestranstva a na zariadení, nachádzajúcom sa na verejnom
priestranstve toto uviesť do pôvodného stavu na základe podmienok určených obcou.
5. Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve počas uskutočňovania verejných kultúrnych
podujatí alebo počas uskutočňovania verejných športových podujatí (ďalej len „podujatia”)
zodpovedá organizátor alebo usporiadateľ podujatia. Organizátor, resp. usporiadateľ, je
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povinný v priebehu konania podujatia zabezpečiť jeho priebežné čistenie a po jeho ukončení
zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho bezprostredného okolia, na
ktorého použitie mal osobitné povolenie obce a je povinný nahradiť obci prípadnú škodu
spôsobenú účastníkmi podujatia na verejnom priestranstve, na iných objektoch nachádzajúcich
sa na verejnom priestranstve, na ktorom sa konalo podujatie.
6. Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve pri zhromaždeniach zodpovedá zvolávateľ
zhromaždenia. Zvolávateľ zhromaždenia je povinný po ukončení zhromaždenia na vlastné
náklady zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho bezprostredného
okolia, na ktorého použitie mal osobitné povolenie obce a nahradiť obci prípadnú škodu
spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na verejnom priestranstve a na iných objektoch
nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve, na ktorom sa konalo zhromaždenie.
7. Zvolávateľ verejného zhromaždenia je povinný po jeho ukončení, na vlastné náklady,
zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho bezprostredného okolia, na
ktorého použitie mal vydané osobitné povolenie obce a nahradiť obci prípadnú škodu
spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na verejnom priestranstve, a na zariadení nachádzajúcom
sa na použitom verejnom priestranstve.
8. Každý osobne zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje znečistenie alebo neporiadok na
území obce.
9. Ostatné podmienky starostlivosti o čistotu a poriadok na verejných priestranstvách tu
neuvedené sa riadia osobitnými predpismi.
Čl. 4
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na nehnuteľnostiach
1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území obce a ich okolie musia byť udržiavané tak, aby
nečistota z nich nebola zanášaná na verejné priestranstvo, a aby svojim stavom nenarúšali
vzhľad a prostredie obce, a neohrozovali bezpečnosť občanov.
2. Vlastníci alebo prevádzkovatelia stánkov, kioskov, pojazdných predajní a podobných
zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok, ak nie je určené inak, do vzdialenosti
najmenej dvoch metrov okolo týchto zariadení, a to najmä umiestnením dostatočného počtu
košov alebo nádob na odpadky a pravidelným čistením tohto priestoru. Koše alebo nádoby na
odpadky je potrebné pravidelne vyprázdňovať do osobitne objednaných nádob na odpad
zabezpečených u osoby oprávnenej vykonávať zneškodňovanie odpadu v obci.
3. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný udržiavať v čistote pás pozemku
o šírke dvoch metrov priliehajúci k nehnuteľnosti.
4. Pre vykonávanie podnikateľských činností vo vlastných priestoroch musí vlastník, správca
alebo užívateľ nehnuteľnosti zabezpečiť dostatočný počet nádob na odpad a postarať sa o odvoz
tohto odpadu.
5. Každý rodinný alebo bytový dom musí mať stanovište pre umiestnenie zbernej nádoby na
odpad. Pokiaľ stanovište nie je umiestnené v dome, musí byť miesto na umiestnenie nádob, v
primeranej vzdialenosti od rodinného alebo bytového domu. Stanovište nádob na odpad musí
byť označené tak, aby bolo zrejmé ku ktorému rodinnému alebo bytovému domu patrí.
6. Každá fyzická osoba a právnická osoba je povinná umiestniť nádoby na odpad vo vlastnom
objekte (zariadení) alebo v stanovišti nádob na odpadky na vlastnom pozemku.
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7. Porušenie povinností v odsekoch 5 a 6 sa postihuje ako priestupok alebo ako iný správny
delikt podľa osobitného predpisu.
8. Na území obce musí byť každý rodinný alebo bytový dom označený tak, aby bolo viditeľne
zrejmé, kto je zodpovedný za čistotu a poriadok na nehnuteľnosti a v jej okolí. Z tohto dôvodu
správca rodinného alebo bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov nahlasuje obci
každú zmenu v správe nehnuteľnosti.
9. Nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia byť stále upravené a udržiavané
tak, aby nečistoty neboli na verejné priestranstvo zanášané, prípadne splavované (vetrom,
dažďom, polievaním), neprekážali chodcom pri používaní verejného priestranstva (konáre
stromov a kríkov). Ak pôvodca znečistenia alebo prekážky nebol zistený, nápravu zabezpečí
vlastník nehnuteľnosti alebo správca verejného priestranstva.
10. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti (stavby a pozemky) je povinný vykonávať
nariadenú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov.
Čl. 5
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
1. Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných
priestranstvách.
2. Vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ sú povinní udržiavať svoje nehnuteľnosti a ich
okolie v čistote a poriadku tak, aby nečistota z nich nebola zanášaná na verejné priestranstvo a
aby svojím stavom nenarúšali vzhľad obce a životné prostredie a neohrozovali bezpečnosť
a zdravie občanov.
3. Právnické a fyzické osoby sú povinné odkladať vzniknutú nečistotu a iný odpad do zberných
nádob a kontajnerov určených na tento účel, udržiavať ich okolie v čistote a dbať na pravidelný
odvoz odpadu.
4. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, zdržať sa
akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie verejného poriadku a čistoty v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi.
5. Vlastníci (držitelia) a prevádzkovatelia motorových vozidiel sú povinní uvoľniť časť
miestnej a účelovej komunikácie (cesty) alebo iné verejné priestranstvo pre potreby čistenia na
základe výzvy správneho orgánu obce a pre potreby údržby drevín z hľadiska prevádzkovej
bezpečnosti.
6. Vlastník (správca) rodinného alebo bytového domu, všetky právnické a fyzické osoby
(živnostníci, podnikatelia) vykonávajúce podnikateľskú alebo inú činnosť na nehnuteľnostiach,
ktoré užívajú (prevádzkujú) sú povinní triediť odpad a ukladať ho do nádob na odpad
umiestnených v príslušných stanovištiach.
7. Na verejných priestranstvách je zakázané:
a) trvalé umiestnenie nádob na odpad na komunikáciách alebo na verejnom priestranstve okrem
nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením, znemožňovanie odvozu domového
odpadu nevhodným parkovaním motorových vozidiel pred stanovišťom nádob na odpad,
b) umiestňovať do stanovišťa nádob na odpad alebo jeho okolia objemný odpad určený na
zneškodnenie (napríklad: starý nábytok, opotrebované spotrebiče, stavebný odpad z
rekonštrukcií a iný odpad),
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c) odkladať, odhadzovať alebo vyhadzovať odpadky (papier, obaly, škatule, fľaše, plechovky,
ohorky od cigariet a iné), mimo miest na to určených,
d) vysypávať a rozsypávať odpad mimo miest na to určených,
e) vyklepávať prach a vyhadzovať odpad, alebo zvyšky jedla z okien a balkónov,
f) vylievať alebo rozlievať kvapaliny mimo miest na to určených,
g) skladovať odpad mimo miest na to určených,
h) spaľovať akýkoľvek odpad,
i) skladovať stavebný materiál bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
j) roznášať blato a iné nečistoty na verejné priestranstvá kolesami motorových vozidiel,
k) znečisťovať komunikácie pri výjazde motorovými vozidlami zo stavenísk, blatistých alebo
inak znečistených ciest a plôch. V prípade znečistenia komunikácií alebo verejných
priestranstiev sú vodiči povinní zabezpečiť okamžité očistenie povrchu komunikácie alebo
verejného priestranstva,
l) vykonávať opravy motorových vozidiel, vypúšťať a vymieňať prevádzkové náplne vozidla a
umývať motorové vozidlá s výnimkou vysávania a čistenia interiéru, nutného čistenia skiel,
svetiel a evidenčných čísiel,
m) znečisťovať životné prostredie unikajúcimi pohonnými látkami, prevádzkovými náplňami
motorových vozidiel a splaškovými vodami,
n) vyhotovovať akýmikoľvek prostriedkami nápisy a zobrazenia a umiestňovať plagáty,
reklamy, inzeráty na plochy a objekty, mimo miest na to určených,
o) znečisťovať alebo umožňovať znečisťovanie verejného priestranstva sypaním krmiva
a prikrmovaním zvierat,
p) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním osobnej, telesnej a hygienickej potreby,
q) zakladať oheň mimo miest vyhradených na tento účel,
r) stanovať alebo prespávať mimo miest na to určených,
s) vyberať, triediť a rozhadzovať odpad z kontajnerov a smetných košov,
t) premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia,
u) vykonávať činnosti, ktoré obťažujú alebo obmedzujú ostatných obyvateľov obce hlukom,
prachom, popolčekom, dymom, pachom, plynmi, svetlom, tienením, vibráciami, odpadom
a parami.
Čl. 6
Odchyt túlavých psov
1. Za túlavého psa sa považuje pes, voľne pohybujúci sa na verejnom priestranstve alebo na
verejne prístupnom mieste, bez opatery a bez dohľadu držiteľa psa.
2. Odchyt psov a nakladanie s nimi obec uskutočňuje v súčinnosti so zmluvným partnerom, a
to na základe nahlásenia políciou, občanmi alebo na základe zistení získaných vlastnou
činnosťou.
Čl. 7
Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií a chodníkov v zimnom období
1. Zimnú údržbu verejných priestranstiev (zjazdnosť obecných vozoviek a schodnosť peších
komunikácií a plôch) zabezpečuje obec zametaním a odstraňovaním snehu, ako aj posýpaním
chemickými, ako aj inertnými materiálmi na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu
poľadovice, prípadne šmykľavosti snehovej vrstvy. Priechodný pruh v snehovej vrstve na
chodníku sa vytvára minimálne v šírke 0,5 m.
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2. V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba
uposlúchnuť výzvu obce s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle platných
právnych noriem.
Čl. 8
Ochrana pôdy, vody a vodných tokov
1. Každý sa musí správať tak, aby svojim konaním nespôsoboval znečisťovanie vodných tokov
a vodných nádrží, nepoškodzoval ich zariadenia, neohrozoval a nepoškodzoval v nich sa
nachádzajúcu faunu a flóru.
2. Zakazuje sa
a) vhadzovať do korýt vodných potokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť ich
znečistenie, zabrániť odtoku, ukladať veci na brehoch vodných tokov na miestach,
z ktorých by mohli byť splavené do vodných tokov a spôsobiť ich znečistenie,
b) vypúšťať alebo vylievať škodlivé tekutiny (zvyšky olejov, pohonných látok, žieravín
a podobne) do vodných tokov a ohrozovať tak užívateľov vody a stav fauny a flóry,
c) vypúšťať do vodných tokov splaškové vody,
d) vykonávať údržbu dopravných prostriedkov a iných strojov a strojných zariadení a umývať
ich na brehoch vodných tokov a v ich blízkosti,
e) poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov alebo odstraňovať
a poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy,
f) odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení pre jej odber pre účely
umývania dopravných prostriedkov a pre poľnohospodársku malovýrobu.

Časť III.
Verejný poriadok
Čl. 9
Používanie zábavnej pyrotechniky
1. Na území obce Vištuk z dôvodu ochrany verejného poriadku je zakázané používať
pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, okrem dňa 31. decembra príslušného kalendárneho
roka v čase od 16.00 hod. do 1. januára do 02.00 hod.
2. Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra
príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe
písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť
podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným
použitím a musí obsahovať potrebné náležitosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Vypísané a žiadateľom podpísané tlačivo Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických
výrobkov kategórie F2 a F3 je potrebné doručiť Obci v zmysle ods.2 Čl.9 tohto VZN.
Čl. 10
Dodržiavanie nočného pokoja
1. Čas nočného pokoja je na celom území obce určený od 22.00 hod. do 06.00 hod. Každá
fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba oprávnená podnikať je povinná prispôsobiť
svoju činnosť v tomto čase nočnému pokoja a vykonávať také účinné opatrenia, ktoré zabránia
vyrušovaniu ostatných občanov pri ich odpočinku. Toto ustanovenie sa netýka údržby
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komunikácií, odstraňovania havarijných stavov, ktoré nie je možné vykonať v inom čase, alebo
iných naliehavých činností, k vykonaniu ktorých dal súhlas starosta obce.
2. Toto obmedzenie sa taktiež nevzťahuje na posledný a prvý deň v roku a v dobe kultúrnej,
športovej, spoločenskej, resp. inej akcie, na konanie ktorej obec vydala povolenie na konanie
verejného kultúrneho podujatia a dala súhlas s jej priebehom aj po 22.00 hod.
3. Nočný pokoj nesmie byť rušený používaním akéhokoľvek zdroja hluku prekračujúcom
najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas, určené všeobecne vykonávacím predpisom
Ministerstva zdravotníctva SR – vyhl. č. 549/2007 a č. 237/2009 . Pri úhrade nákladov za
meranie hlučnosti sa postupuje podľa ust. §58 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane zdravia,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4. Prípadné narušenie nočného pokoja (okrem činnosti uvedených v ods. 1), sú občania
oprávnení oznámiť Polícii SR, ktorá je povinná zjednať nápravu.
Čl. 11
Opatrenia na ochranu nefajčiarov
1. Na zákaz fajčenia sa vzťahuje osobitný predpis (zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov v znení neskorších predpisov).
2. Ďalej sa zakazuje fajčiť:
a) v otvorených autobusových zastávkach vo vzdialenosti 4 metre od vymedzenej plochy
zastávky,
b) na miestach, na ktorých sa nachádzajú športové plochy určené pre deti a mládež,
c) vo všetkých verejne prístupných priestoroch budov vo vlastníctve Obce Vištuk,
d) na cintoríne.
Čl. 12
Požívanie alkoholu, omamných a psychotropných látok
1. Alkoholickým nápojom je liehovina, destilát, víno, pivo a iné nápoje, ktorý obsahujú viac
ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
2. Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí
charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi
následkami.
3. Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny
nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.
4. V obci Vištuk sa zakazuje:
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
− osobám mladším ako 18 rokov,
− osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
− v zdravotníckych zariadeniach,
− na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína (na
verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov).
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b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom,
c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej
premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.
5. Na území obce a v jej zastavaných častiach a na verejných priestranstvách je zakázané
požívanie aj prenášanie alkoholických nápojov v otvorenej forme (napr. v pohároch alebo
neuzatvorených fľašiach). Tento zákaz sa nevzťahuje na priestory letných oddychových
posedení v neuzavretých priestoroch prevádzkovaných so súhlasom Obce. Výnimku z platnosti
tohoto ustanovenia môže udeliť starosta obce v súvislosti s jednotlivo schvaľovanými
podujatiami.
6. Na verejných priestranstvách obce je prísny zákaz užívania, nosenia, predávania a distribúcie
návykových a omamných látok. Pri zistení predaja, užívania alebo distribúcie bude občan
oznámený polícii.
Čl. 13
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení
1. V obci Vištuk je zakázané vylepovať plagáty, oznamy, inzeráty bez súhlasu obce alebo ním
povereného subjektu a mimo miest na to určených.
2. Vylepovať plagáty možno len na miestach – výlepných plochách na to určených Obcou
Vištuk. Výlepovou plochou určenou Obcou Vištuk sa rozumie:
• betónový stĺp umiestnený na verejnom priestranstve na námestí.
3. Zakazuje sa:
a) na verejnom priestranstve a verejne viditeľných plochách vystavovať a propagovať
periodickú a neperiodickú tlač, audiovizuálne záznamy, vyobrazenia alebo iné predmety,
ktoré by svojim obsahom alebo charakterom mohli ohroziť mravnosť alebo vyvolať verejné
pohoršenie,
b) na verejnom priestranstve a verejne viditeľných plochách propagovať produkty, ktorých
výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie je zakázané,
c) na verejnom priestranstve slovne, graficky, reprodukovaním alebo inak prezentovať prejavy,
ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, urážali národnostné alebo náboženské cítenie,
propagovali násilie, neznášanlivosť, propagovali vandalizmus alebo vulgárnosti alebo
svojim obsahom navádzali na protiprávnu činnosť alebo vyjadrovali súhlas s takouto
činnosťou.
4. Škodu spôsobenú znečistením verejného priestranstva alebo zariadenia verejného
priestranstva od vylepených plagátov je povinná uviesť do pôvodného stavbu fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ju zavinila. Ak sa tak nestane ani po upozornení, urobí tak obec na
náklady pôvodcu spôsobenej škody.
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Časť IV.
Zodpovednosť za porušenie povinností
Čl. 14
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Konania fyzickej osoby, ktoré je v rozpore s týmto VZN platným na území obce Vištuk sa
považuje za priestupok proti verejnému poriadku, za ktoré je možné uložiť pokutu podľa ust.
§ 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Konanie právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktoré je v rozpore
s týmto VZN platným na území obce Vištuk sa považuje za správny delikt, ktorý sa postihuje
pokutou podľa ust. § 27b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
3. Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných platných
všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo všeobecne záväzných platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
4. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce,
b) poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vištuku,
c) poverení pracovníci Obce Vištuk.

Časť V.
Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 16
Prechodné ustanovenia.
1. Úprava verejného poriadku je obsiahnutá aj v nasledovných VZN Obce Vištuk:
a) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Vištuk,
b) o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území Obce Vištuk,
c) o podmienkach držania psov na území obce Vištuk,
d) o miestnych daniach na území obce Vištuk,
e) o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Vištuk,
f) o správe, prevádzke a činnosti cintorína na území obce Vištuk.
2. Znečisťovanie verejných priestranstiev skladovaním materiálu, výkopovej zeminy a odpadu
sa posudzuje ako nepovolené užívanie verejného priestranstva, ktoré podlieha dani za užívanie
verejného priestranstva. Na konanie vo veci daní sa vzťahujú osobitné predpisy.
3. Ustanovenia, ktoré bližšie neupravuje toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Vištuk, rieši
zákon č.:
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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Čl. 17
Spoločné ustanovenia
1. Povinné osoby uvedené v článku 1. ods. 2 tohto nariadenia sú okrem tohto VZN povinné
dodržiavať všetky ostatné platné všeobecne záväzného nariadenia obce súvisiace s
dodržiavaním verejného poriadku.
2. Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných platných
všeobecne záväzných nariadení obce a zo všeobecne záväzne platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
Čl. 18
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Vištuk o dodržiavaní
čistoty a poriadku v obci Vištuk č. 04/2007 zo dňa 17.07.2007.
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce www.vistuk.sk
v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
3. Po vyvesení na úradnej tabuli Obce Vištuk po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Obecnom
úrade vo Vištuku.
4. Na tomto VZN obce Vištuk sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku dňa 22.09.2020
svojim uznesením č. 04/09/2020 a toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli Obce Vištuk a zverejnení na webovej stránke obce: www.vistuk.sk.

Vo Vištuku, dňa: 23. 09. 2020

Ing. Mária Vráblová
starostka obce Vištuk

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 15.07.2020
Dátum zvesenia návrhu VZN: 22.09.2020
Dátum vyvesenia schváleného VZN: 23.09.2020
Dátum zvesenia schváleného VZN: 09.10.2020
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