
VZN číslo 40/2006

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA RAJECKÉ TEPLICE Č. 40
 O VEREJNOM PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA

Mesto Rajecké Teplice vydáva v zmysle § 4 ods. 3 písm. m/ a § 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení toto Všeobecné záväzné nariadenie ( ďalej len VZN)

Čl. I.
Predmet VZN
Predmetom tohto VZN je súhrn pravidiel ukladajúcich občanom a fyzickým a právnickým osobám na území
mesta povinnosti a oprávnenia, ktorých vykonávanie resp. dodržiavanie zabezpečí verejný poriadok na území
mesta.

Čl. II.
Výklady pojmov
1.Verejný poriadok (VP) – taký stav vnútorného  života v meste, ktorý zabezpečuje    
            občanom právny stav kľudu, a občanom a organizáciám na území mesta osobnú  
            a  majetkovú bezpečnosť a mestu pripravuje podmienky pre nerušený výkon
            samosprávy.
2. Mesto – rozumie sa mesto Rajecké Teplice vrátane miestnej časti Poluvsie
3. Obyvateľ mesta - rozumie sa občan prihlásený v meste k trvalému pobytu.
4. Občan - rozumie sa každá fyzická osoba, ktorá sa zdržiava na území mesta bez ohľadu
                  na štátne občianstvo.
5.Verejný  činiteľ - je volený funkcionár, alebo iný zodpovedný zamestnanec orgánu štátnej správy a
samosprávy, súdu alebo iného štátneho orgánu alebo príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, súdny
exekútor, člen lesnej, vodnej, rybárskej a poľovníckej stráže, ak sa podieľajú na plnení úloh spoločnosti a štátu
                 a používajú pritom právomoc, ktorá im bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená.
6.Nočný kľud - rozumie sa  také správanie občanov a fyzických a právnických osôb na území mesta , aby
nadmerným hlukom nerušili iných občanov mesta. Za rušenie nočného kľudu sa považuje hlavne: vyspevovanie,
vykrikovanie, hlasné zhováranie alebo vytváranie iných zvukových efektov a zvukov, akými sú zábavná
pyrotechnika, neopodstatnené používanie klaksónov, hlučná jazda na motorke, vibrácie tónov nízkej frekvencie,
v domácnostiach púšťanie rozhlasových a televíznych prijímačov nad izbovú počuteľnosť, štekot a zavýjanie
psov v bytových domoch
                  v čase uvedenom v článku IV. tohto VZN. Taktiež za rušenie nočného kľudu sa považuje u
výrobných, zábavných a iných zariadení šírenie zvuku, hudby a hluku mimo prevádzky v prípade, ak  sa jedná o
prekročenie limitu stanoveného nariadením vlády SR č.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými
účinkami hluku a vibrácií.
7. Priestupok  voči VP - je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo sťažuje výkon  samosprávy a štátnej správy
na území mesta. Jedná sa o neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone právomoci, rušenie nočného
kľudu, vzbudzovanie verejného pohoršenia, porušenie iných povinností stanovených vo všeobecne záväzných
predpisoch a všeobecne záväzných nariadeniach a vyhláškach orgánu samosprávy, pokiaľ sa týmto konaním 
ohrozí alebo naruší.
8. Alkoholický nápoj – alkoholickými nápojmi  na účely tohto VZN sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje,
ktoré obsahujú viac ako 0,75  objemového % alkoholu.

Čl. III.
Priestupky
Porušenie tohto VZN  sa posudzuje ako priestupok  proti verejnému poriadku podľa zákona č.372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

A/ Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, ktorý neuposlúchne výzvu verejného činiteľa  pri výkone
jeho právomoci najmä tým, že:
a/ neupustí od konania, ktoré narušuje verejný poriadok
b/ odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému orgánu  mesta pri výkone jeho
    právomoci, či pri kontrole,
c/ napriek výzve verejného činiteľa správa sa naďalej hrubo počas administratívnych úkonov,
    alebo v súvislosti  s konaním o priestupkoch
d/ neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu obce, resp.  
    sťažuje vykonávať kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich  z pôsobnosti mesta.
e/ vedome porušuje príkaz, aby na nevyhnutnú dobu nevstupoval na určené miesta,
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    alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh 
    mesta
f/ poruší nočný kľud
g/ vzbudí verejné pohoršenie najmä ak sa na verejnosti hrubo porušuje zásady slušného   
    správania sa.

B/  Priestupku voči verejnému poriadku sa dopustí ďalej ten, kto:
a/ znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejno-prospešné
    zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá
    povinnosť upratovania verejného  priestranstva
b/ úmyselne zničí, poškodí , znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení,         
 zakryje alebo premiestni dopravnú, turistickú značku alebo iné orientačné  označenie
c/ poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku  pri konaní verejných          
 telovýchovných, športových alebo iných kultúrnych  podujatí alebo v miestach        
 určených na  rekreáciu alebo turistiku
d/ neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné
    zariadenie
      e/ neoprávnene založí skládku alebo odkladá odpady a odpad mimo vyhradeného miesta

C/ Priestupkom proti verejnému poriadku sú taktiež:
a/ akékoľvek činy, vandalizmus, namierené voči majetku mesta a občanom a ich  majetku
    ak sa nejedná o trestný čin,
b/ iné konanie fyzických a právnických osôb, ak je za priestupok toto konanie označené v
    ktoromkoľvek VZN mesta alebo v zákone, ak sa týmto  konaním ohrozí alebo naruší
    verejný poriadok

D/  Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí i ten, kto:
       na území mesta Rajecké Teplice poruší zákon NR SR č.219/1996 Z. z.
       V zmysle tohto zákona sa zakazuje :
        a/  Predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožniť  ich   požívanie
-    osobám mladším ako 18 rokov
-    osobám zjavne ovplyvnených alkoholom
-    v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých
-    na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov
         podávať alkoholické nápoje alebo inak umožniť ich bezprostredné požitie 
   vodičom dopravných prostriedkov
b/ 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.
c/ Umožňovať alebo požívať alkoholický nápoj
-    v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach, ako sú bezprostredná blízkosť, zariadenie
spoločného stravovania, predajne potravín, pojazdnej predajne potravín, spoločné priestory obytných budov
-    v bezprostrednej blízkosti reštauračných zariadení s výnimkou reštauračných terás /bezprostrednou 
blízkosťou sa rozumie  vzdialenosť do 100 m od zariadenia/
Ďalej sa zakazuje  :
            -  stanovať v meste Rajecké Teplice na verejných priestranstvách  a verejne prístupných miestach,
okrem miest na to určených.

E/  Priestupku na úseku verejného poriadku sa dopustí i ten, kto:
    a/ bez ohlasovacej povinnosti a vydania rozhodnutia Mestským úradom v Rajeckých
        Tepliciach usporiada  kultúrne, športové, turistické  alebo iné podujatie na verejnom  
        priestranstve.
     b/ kto poruší na území mesta Rajecké Teplice zákaz fajčenia, vyplývajúci zo zákona NR
         SR  č.67/1997 Z. z
Čl. IV.
Časový rozsah nočného kľudu
1.Časový rozsah nočného kľudu na území mesta Rajecké Teplice sa stanovuje nasledovne:
 od 22.00 hod. do   06.00 hod.
2.Výnimkou dodržiavania tohto VZN sú nasledujúce dni a situácie:
        - 31.december od 22,00 hod. do 1.január do 06,00 hod
        - činnosť spojená s odstraňovaním havárií a živelných pohrôm
        - činnosť spojená s poriadaním kultúrno-spoločenských, športových a iných podujatí poriadanými Mestom
Rajecké Teplice
        - činnosť spojená s verejno-prospešnými prácami, ak tieto nie je preukázateľne  možné vykonať v inom
čase/oprava komunikácií, odstraňovanie snehu a pod./      
 Ďalšie výnimky  z tohto VZN  možno udeliť v prípade odôvodnenej a naliehavej   potreby na
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 základe písomnej žiadosti, doručenej primátorovi mesta.

Čl. V.
Povinnosti občanov, obyvateľov mesta a organizácií na území mesta
1.    Povinnosťou občanov a obyvateľov mesta v rámci tohto VZN je dodržiavanie
      verejného poriadku na území mesta a to zamedzovaním rušenia kľudu najmä v čase
      nočného kľudu v zmysle čl. III. – hlasným vykrikovaním, vyspevovaním, hlasným
      zhováraním, toto musí byť primerané miestu pobytu a jeho podmienkam a inými
      zvukovými efektmi rušenia ako hlasným púšťaním rozhlasových a televíznych
      prijímačov v domácnostiach , magnetofónov a CD prehrávačmi v dopravných
      prostriedkoch, tiež používaním klaksónov, hlučnou jazdou na motorke, používaním
      zábavnej pyrotechniky. Ďalej je povinnosťou občanov zamedzovať akýmkoľvek
      činom, ktorými sú vandalizmus, poškodzovanie majetku fyzických osôb,  právnických
      osôb na území mesta ako i samotného majetku mesta.
2.    Povinnosťou fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzajú na území mesta
      podnikateľskú činnosť na úseku  reštauračných, pohostinských zariadení, zábavných
      podnikov, z ktorých sa šíri hluk, hudba a hluk mimo prevádzku je okrem povinností,
      uvedených v bode 1. dodržiavanie limitu hluku, stanoveného vyhláškou č.14/1977 Zb.,
      tiež povinnosťou fyzických a právnických osôb, prevádzajúcich na území mesta
      podnikateľskú činnosť, je dodržiavanie čistoty a poriadku pred prevádzkárňami.
      Taktiež povinnosťou právnických alebo fyzických osôb, spoločenských   organizácií a
      združení pri poriadaní rôznych akcií – hlavne hudobných produkcií, zábav a pod.
      s účasťou verejnosti je vykonanie ohlasovacej povinnosti v dostatočnom predstihu
      Mestskému úradu v Rajeckých Tepliciach, ktorý stanoví podmienky k zabezpečeniu
      verejného poriadku a tieto je povinný usporiadateľ pri konaní akcie dodržať.

Čl. VI.
Kontrola VZN
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva mestská polícia(ďalej len MsP).

Čl. VII.
Sankcie
Blokovú pokutu za priestupok v zmysle tohto VZN  uloží MsP do výšky 500,-Sk.
1.    Ďalej za porušenie tohto VZN je možné uložiť pokutu v priestupkovom konaní štátnym orgánom a to do
výšky podľa charakteru priestupku.
2.    Za porušenie tohto VZN  primátor mesta môže v zmysle § 13  ods.9 zákona o obecnom zriadení uložiť
pokutu  právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie do výšky 200.000,-Sk  
Pokuty uložené fyzickým alebo právnickým osobám  v zmysle ods.3 a 4 § 13 zákona
 o priestupkoch sú príjmom mesta.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí MsZ dňa 02.03.2006 a nadobúda účinnosť dňa 01.04.2006

RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta Rajecké Teplice

Vyhlásené na úradnej tabuli dňa : 03.02.2012
Zvesené z úradnej tabule dňa : 17.02.2012

Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk
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