Obec Kecerovce
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O VEREJNOM PORIADKU
Č.1/2011
Obec Kecerovce na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 12 ods. 4 písm. i) Štatútu obce
v y d á v a pre územie obce Kecerovce t o t o

Všeobecne záväzné nariadenie
o verejnom
ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien
a doplnkov.

Článok I.
Základné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci svojej právomoci a v súlade
s platnými právnymi predpismi zabezpečiť verejný poriadok v obci Kecerovce.

Článok II.
Podmienky dodržiavania verejného poriadku
1. Pre zabezpečenie verejného poriadku na území obce je zakázané:
a) stanovať na verejných priestranstvách okrem plôch k tomu určených,
b) sedieť na operadlách lavičiek a na zábradlí,
c) konzumovať alkoholické nápoje (vrátane piva) na verejných priestranstvách, mimo
vyhradených priestorov,
d) vykonávať osobnú potrebu na verejných priestranstvách,
e) vyberať zo smetných nádob odpadky,
f) státím motorových vozidiel znemožňovať čistenie verejných priestranstiev a odvoz
odpadkov,
g) stáť s motorovým vozidlom pred výjazdmi z garáži, dvorov a obytných blokov,
h) stáť na verejných priestranstvách a verejných komunikáciách v čase od 22.00 h. do 06.00
h. s motorovým vozidlom kategórie vozidiel M3 (vozidlá projektované a konštruované na
prepravu osôb, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou
prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg), N2 a N3 (vozidlá projektované
a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou
ako 3 500 kg), okrem miest na to určených,
2. V denných a večerných hodinách je potrebné obmedziť hlučnosť v blízkosti obytných
domov na najnižšiu mieru.
3. Za nočný kľud je považovaný čas od 22.00 h. do 06.00 h. nasledujúceho dňa. V tomto

čase nie je povolené vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala nadmerný hluk.
V uvedenom čase nie je dovolené hrať na hudobných nástrojoch, spievať, hlučne sa
zabávať, ani iným spôsobom (napr. používanie práčky, alebo iných zariadení) rušiť
ostatných občanov. Televízne, rozhlasové a ostatné audiovizuálne zariadenia je potrebné
stíšiť na izbovú počuteľnosť.
4. Zákaz rušenia nočného kľudu sa netýka činnosti určených plánom úprav a čistenia
komunikácií, ich zimnej údržby, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod., ktoré nie
je možné vykonať v inom čase.
5. Rekonštrukčné práce je možné vykonávať (vzhľadom na dopad z hľadiska záťaže hlukom,
vibráciami a užívania spoločných priestorov), len v čase od 08.00 h. do 20.00 h.

Článok III.
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) komisia pre ochranu verejného poriadku a komisia ŽP
b) hlavný kontrolór obce,

Článok IV.
Sankcie
Porušovanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce o verejnom poriadku sa v súlade s §
11ods. 4 písm. g) SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov u z n i e s l o obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach dňa 7.12.2011
uznesením číslo 75/2011
2. Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku bolo vyvesené na pripomienkovanie
občanom dňa 01.11.2011 a zvesené dňa 7.12.2011.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku nadobúda účinnosť dňom jeho
schválenia.
Miroslav Galas – Zaufal
starosta obce

