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Obecné zastupiteľstvo obce Čata na základe ustanovenia $ 5 písm. a) ods. 5, s 4
ods.3 písm. n) avsúladeust. $6ođs. 1 s6as 1Izákona SNRč.36911990Zb.
o obecnom zriad,ení v zneni neskorších právnych predpisov, sa uznieslo na tomto
VŠeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) c. ...l2022

s1
Úvodné ustanovenie

1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje činnosti, ktoých vykonávanie je
zakázané alebo obmedzené na určiý čas alebo na určitom mieste na území obce
Čata (ďalej ,,obec").
2. Na uzemí obce Čata (ďalej len,,obec") jekażdý povinný zdrżať. sa činnosti, ktoré
narúšajú verejnú čistotu, verejný poriadok, zđravé podmienĘ a zđraý spôsob
Života obyvateľov obce v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
dobrymi mravmi a vŠeobecne uznávanými pravidlami občianskeho spoluŽitia.

s2
Zneěisťovanie veľejného pľiestranstva

Na území obce Čata sa zakazuje.

a) odhadzovať mimo odpadových nádob čokoľvek: papiere, obaly všetkého
druhu, ZvyśL<y jedál, cestovné lístĘ, ohorĘ cigariet, popol, odpady a iné
nepotrebné veci,

b) znečisťovať verejné priestranstvá čímkoľvek, napr. pľuvaním, Žuvaćkarni,
fekáliami, splaŠkovými vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami,
inými kvapalinami a iným podobným spôsobom,

c) vylievať na verejné priestranstvo vodu, ktorou sa umýali okná alebo
podlahy,

d) umývať, čistiť a opravovať motorové voziďlá na verejnom priestranstve
s výnimkou nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel
a štátnych poznávacích znaćiek vozidiel, výmeny kolesa a odstránenia
drobnej funkčnej závady ako výmena sviečĘ, żiarovĘ a pod.

e) poŠkodzovat, zĺlehodnocovať a ničiť akúkoľvekzeleń, verejné a pamiatkové
objekĘ, zariadenía, lavice, vázy, nádoby na odpad, zariadenia detsĘch
ihrísk,

Đ vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať aĘkoľvek odpad na
verej ných priestranstvách,

g) z balkónov, loggií a okien umiestnených v tesnej blízkosti chodníkov
vyklepávať alebo práŠiť deLy, Šatstvo, koberce, vyhadzovatrôzne predmety,

h) odstavovať vraĘ vozidiel bez evidenčného čísla na verejných
priestranstvách,

i) znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov alebo vysypaním
mimo nich,

j) skladovať odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, pri
kontajneroch, na miestnych komunikáciách a chodníkoch bez povolenia
vydaného obcou,
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k) umiestňovať reklamy, plagáty, oznáĺľrenia na iných miestach, ako je to
povolené obcou,

1) vykonávať činnosti, pri ktorych d,ochádza k nadmernému obťaŽovaniu
obyvateľov pachmi, prachom, dymom, hlukom a vibráciami,

m) znehodnocovať fasády objektov striekaním farieb, maľovaním, rytím,
rezanirn alebo iným spôsobom.

s3
Zäkaz požívania alkoholicĘch nápojov na veľejne pľístupných miestach

I. Z d'ôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje pożívať. alkoholické nápoje na

ýchto verejne prístupných miestach:

a) detské ihrisko a ostatné hracie plochy prístupné deťom

b) cintorín

c) futbalové ihrisko

d) autobusová zastávka

e) verejné priestranstvo pri kultúrnom dome

f) verejné priestranstvo pri obecnom úrade

2. Zákaz pożivania alkoholických nápojov sa vzťahuje na miesta pod písm. a), b). c),

d)' e) a f) celoročne celý deň.

3. Zákaz neplatí:

a) na mieste pod písm. e) v čase organizovania obecnej akcie a dňa 3I.I2. od 20.00
hod. do nasleduiúceho đňa 1.1. do 05.00 hod.

s4
Detské ihriská a športoviská

Na detsĘch ihriskách a športoviskách sa zakazuje:

a) pouŽívanie alkoholu, iných omamných látok a fajčenie,
b) poŠkodzovaníe zariadenía a jeho pouŽívanie v rozpore s účelom' na ktoré je

určené vrátane Lezenía na ploťy, bránĘ,
c) odstraňovanie zaríadenía a jeho pouŽívanie v rozpore s účelom, na ktoré je

určené, vrátane lezenia na ploty, bránĘ,
đ) odstraňovanie zariadenia z priestorov ihriska ( futbalové bránĘ vrátane sieti,

oceľové tyče pre volejbalovú sieť),
e) vjazd motorovými vozidlami alebo bicyklami,
Đ poużivanie zariadení detského ihriska osobami staršími ako 18 rokov,
g) pouŹivanie lavičiek na iné účely ako sedenie,
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h) vnášanie odpadkov alebo väčších predmetov, nesúvisiacich s účelom daného
zariadenia.

ss
Lepeníe plagátov

Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnených na
nich (stipy verejného osvetlenia, autobusové zastávĘ, orientačné
a informačné zariadenia) vylepovaním plagátov, iných propagačných
materiálov.

s6
Zäkaz fajěenia na veľejne prístupných miestach

I.Zakazuje sa fajčiť na tychto verejne prístupných miestach:
a) na detskom ihrisku
b) na ktorych sa organizuju kultúrne, športové podujatia pre deti a mládeŹ
c) na autobusovej zastávke a v jej blízkosti

s7
Noěný pokoj

1'' Čas nočného pokoja na uzemí obce je od 22.oo hod. do 06.00. hod.
nasledujúceho dňa.

2' Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazĺukom, vibráciami nad
mieru primeranú pomerom (krikom' spevom' produkciou hudby,
hlukom motorov áut, strojov, výbuŠnín, pyrotechnikou a pod.)

3. Zákaz sa ďalej nevzťahuje na vykonávanie sezónnych prác pri
zabezpečovaní nevyhnutnej údrŽby ciest, miestnych komunikácií
a verejnej zelene (odstraňovanie snehu, poľadovice, Žívelné pohromy,
odstraňovanie havárií a pod.)

s8
Rušenie pokoja prevádzkou motorových vozidíel

I. Zakazuje sa jazđít motorovým vozidlom (auto, motocykel, Štvorkolka a pod.)
zámerne taĘm spôsobom, że motor' pneumatiĘ, alebo iné súčasti vozidiel
vydávajú hlasné, nepríjemné a verejnosť obťaŽujúce zv:uky.

2. Zákaz podľa predchádzajúceho bodu sa neĘka riadne organízovaných,
oznámených o povolených športových alebo iných podujatí.
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se
Ptevädzka voziđiel

a) Státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

1. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách v obci je povolené, ak to nevylučujú ustanovenia
zákona c.8l2oo9 Z. z. o cestnej premávke a ozmerle a doplnení
niektoých zákonov alebo iné ustanovenia tohto nariadenia.

2. Na verejnej zelení, chodníkoch a nespevnených plochách , ktoré nie sú
na tento účel určené, je státie a odstavenie všetĘch druhov vozidiel
zakázané.

3. Motorové vozíđIá v obci parkujú na parkovacích miestach na vlastnom
alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje ustanovenie osobitného
predpisu.

b) Staré a dočasne vyradené vozidlá na verejnom priestranstve

1. Postup správcu komunikácie pri odstraňovaní vozidla:
a) písomné upozornenie,
b) uloŽenie pokuĘ,
c) v prípade neodstránenia vozidla majiteľom, bude vozidlo

odtiahnuté odťahovou sluŽbou na náklady majiteľa.
2. Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa povaŽuj e zaođpad'

a obec s ním naloŽi podľa ustanovení zákona č. 79l2ol5 Z 'Z. o
odpadoch v zneni neskorších predpisov.

3. obec Čata je vlastníkom miestnych komunikácií v zmysle s 3d ods. 3
zákona č. 135/ 196I Zb. o pozemných komunikáciách.

c) U żívanie verej ného priestranstva

Na verejnom priestranstve nie je dovolené umiestňovať prenosné garáŽe a
prístreŠĘ a ohradzovat časti verejného príestranstva alebo parkovacích
miest.

d) Podmienky prevádzl<7ĺ vozidiel

1. okrem zákazov podľa platných právnych predpisov o technickom stave
vozidla je na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
zakázané:

a. jazdiť. motorovými vozidlami po verejnej zelení, chodníkoch a parkovať
na nich, jazđít vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami
alebo svojim nákladom znečisťujú vozovĘ,

b. státím vozidiel znernożřlovať čistenie a údržbu komunikáclí a verejných
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priestranstiev, odvoz komunálneho odpadu, znernoŹřlovať" bezpečný
vjazd a ýjazd na pozeÍnlcy vo vlastníctve fyzícĘch a právnicĘch osôb,

c. prepravovať náklad, ktoý nie je dostatočne zabezpečený tak, aby
rozpadávaním, alebo odkvapkávaním neznečisť ov aI vozovku, ovzduŠie
alebo nezarnoroval okolie zápachom,

d. vykonať údrŽbu a opravu motorových vozidiel, výmenu olejov
a doplňovania pohonných hmôt.

2. Ak dôjde k znečisteniu miestnej komunikácie alebo verejného
priestranstva, kvôli poruche na technickom stave vozidla alebo na náklade,
vodič je povinný vzniknuté znečistenie bezodkladne odstrániť.

Výnimky

1. Dočasnú výnimku z tohto nariadenía mőże vo výnimočných prípadoch
udeliť obec po schválení obecným zastupiteľstvom.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje navozidlá:

a) Hasičského a záchranného zborv,
b) Rýchlej lekárskej pohotovostnej sluŽby,
c) Policajného zboru SR,
d) Integrovaného zácLrranného systému, počas výkonu sluŽby.

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré vykonávajú údrŽbu
a opravy pozernných komunikácií, inŽiniersĘch sietí a objektov

s10
Používanĺe pyľotechnických wýrobkov

1. Na území obce je powŹitie pyrotechnicĘch výrobkov kategorií F2, F3 moŽné do
22.oo hod. okrem zábavných, športových a iných pođujatí organizovaných obcou
alebo s jej súhlasom' zapređpokladu, że organizátor zodpovedázabezpečnosť
účastníkov podujatia'

2. Na verejných priestranstvách je zakázané voľne predávať pyrotechnické vy-
robĘ, zábavn:u pyrotechniku a iný podobný materiáIbez prísluŠného oprávnenia
alebo osvedčenia predavača pyrotechnicĘch výrobkov. Pređávajúci je pri predaji
povinný dodrżiavať ustanovenia iných právnych noriem súvisiacich s pyrotechnic-
kými výrobkami.
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s11
Kontľolná činnosť

Kontrolu dođrżiavania tohto nariadenia vykonáva starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva, hlavný kontrolor obce, poverený zamestnanec obce.

s12
Sankcie

Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je moŹné s poukazom na
$ 46 zákona č. 372l 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších uloŽiť pokutu.

s13
Zävetećĺié ustanovenia

7. obecné zastupiteľstvo v Čate schválilo toto VZN o činnostiach, ktor1ých vyko-
návanie je zakázané alebo obmedzené na určiý čas alebo na určitom mieste
nauzerrrí obce Čata uznesením č. . zo día

2' Toto všeobecne záväzné nariadenie o činnostiach, ktoých vykonávanie je za-
kázané alebo obmedzené na určity čas alebo na určitom mieste nauzerní obce
Čata nadobúda účinnosť dňom

Marian Csákvári
starosta obce
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