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Obecné zastupiteľstvo v Jablonove nad Turňou na základe § 4 ods. 3 písm. i), §6 a §11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2
ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.1/2017
o ochrane verejného poriadku
§1
Všeobecné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je úprava práv a povinností
a rešpektovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti dodržiavania verejného
poriadku právnickými a fyzickými osobami na území obce Jablonov nad Turňou (ďalej len
obec) ako aj dodržiavanie zásad občianskeho spolunažívania vo verejnom záujme.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Verejným poriadkom sa na účely tohto VZN rozumie súhrn pravidiel správania sa na
verejnosti, ktoré sú upravené právnymi predpismi a pravidiel správania sa, ktoré nie sú
právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je vo verejnom záujme a sú nevyhnutnou
podmienkou riadneho občianskeho spolunažívania.
2. Verejným priestranstvom je každé miesto prístupné neobmedzenému okruhu
užívateľov.
3. Verejne prístupným miestom je každé miesto slúžiace verejnosti, najmä ulice, chodníky,
mosty, schodiská, parky, autobusové zastávky, parkoviská, detské ihriská, okolie
obytných domov, kultúrno – spoločenské objekty, predajne a prevádzky poskytujúce
služby, športoviská, pohrebiská, školy, školské zariadenia a to bez ohľadu na
vlastníctvo týchto miest.
4. Nočný čas je čas od 22:00 hodiny do 6.00 hodiny.
5. Exteriérové sedenie je rozšírenie odbytovej plochy prevádzkarne vedľa prevádzkarne.
6. Obytná zóna je územie určené územným plánom obce s prevažujúcou funkciou bývania
v rodinných domoch alebo bytových domoch.
7. Hudobnou produkciou je najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu
reprodukovanú technickým zariadením ( živá hudba).
8. Prísluchovou hudbou je najmä hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým
zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú reprodukciu.

9. Uzavretou spoločnosťou sa rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene
zdržiava na základe pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa, tieto osoby sú
individuálne určené a zúčastňujú sa podujatia, ktoré nie je prístupné verejnosti
( napr. rodinné oslavy, svadby, smútočné hostiny, výročné schôdze, venčeky, a pod.)
§3
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja
V nočnom čase je zakázané vykonávať činnosti, ktoré rušia odpočívanie obyvateľov
obce. Výnimku z toho pravidla povoľuje obec Jablonov nad Turňou určením času
a miesta.
Tento zákaz sa nevzťahuje:
a/ na podujatia organizované obcou,
b/ pri výročných, slávnostných akciách usporiadaných obcou Jablonov nad Turňou za
podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených strán.
§4
Doba prevádzky niektorých zariadení
1. V záujme ochrany verejného poriadku si prevádzkovatelia určia prevádzkovú dobu
v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia nasledovne:
a) Prevádzkarne s pohostinskou činnosťou (napr. kaviarne, bary, vinárne,
hostince, pohostinstvá, bufety a pod.):
- umiestnené mimo obytnej zóny v nedeľu až štvrtok od 6:00 do 24 hodiny
v piatok, sobotu a v deň po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja bez
obmedzenia
- umiestnené v obytnej zóne v nedeľu až štvrtok od 6:00 do 23:00 hodiny
v piatok, sobotu a v deň, po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja od
7:00 do 02:00 hodiny
b) prevádzkarne uvedené pod písm. a) v prípade uzavretej spoločnosti – svadby
bez obmedzenia
c) prevádzkarne uvedené pod písm. a) s hudobnou produkciou alebo v prípadoch
uzavretej spoločnosti (okrem svadby):
- umiestnené mimo obytnej zóny v nedeľu až štvrtok od 6:00 do 02:00 hodiny
v piatok, sobotu, v deň, po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja 26.12.
bez obmedzenia
- umiestnené v obytnej zóne v pondelok až štvrtok od 6:00 do 22:00 hodiny
v piatok, sobotu, v deň, po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja
a 26.12 od 7: 00 do 24:00 hodín
d) exteriérové sedenia pri prevádzkach podľa písm. a):
- umiestnené mimo obytnej zóny v nedeľu až štvrtok od 6:00 do 24:00 hodiny,
hudobná produkcia je prípustná do 22:00 hodiny v piatok, sobotu a v deň, po
ktorom nasleduje deň pracovného pokoja do 02:00 hodiny, hudobná
produkcia je prípustná do 24:00 hodiny
- umiestnené v obytnej zóne v pondelok až štvrtok od 6:00 do 22:00 hodiny,
prípustná je len prísluchová hudba v piatok, sobotu a v deň, po ktorom
nasleduje deň pracovného pokoja od 7:00 do 24:00 hodiny, hudobná
produkcia je prípustná do 22:00 hodiny.

e) Prevádzka čerpacích staníc pohonných hmôt do motorových vozidiel
a doplnkového sortimentu : pondelok – nedeľa: NONSTOP
2. V zariadeniach s výhernými hracími automatmi je prevádzková doba určená
nasledovne:
- v nedeľu až štvrtok od 16:00 do 20:00 hodiny, v piatok, sobotu a v deň po ktorom
nasleduje deň pracovného pokoja od 16:00 do 22:00 hodiny.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hlukom z prevádzkarne nedochádzalo
k rušeniu nočného času.
4. Koniec prevádzkovej doby dňa 31.12 je neobmedzený. Začiatok prevádzkovej doby
dňa 01.01. je možný od 0:00 hodín.
§5
Kontrola a sankcie
1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení starosta obce, poverení
zamestnanci obecného úradu v Jablonove nad Turňou, poslanci obecného
zastupiteľstva.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa považuje za priestupok v zmysle zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.
§6
Spoločné ustanovenia
1. Pravidlá určuje verejný poriadok v obytných domoch stanovuje Domový poriadok
vypracovaný správcom alebo vlastníkom obytného domu.
2. Za stav a úpravu obchodných výkladov zodpovedajú vlastníci alebo užívatelia
prevádzok.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Obecné
zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou dňa 28.09.2017 uznesením č. 427.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia schváleného VZN na
úradnej tabuli obce Jablonov nad Turňou.
V Jablonove nad Turňou, 29.09.2017
Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

