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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 53/2019
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané na určitý čas alebo na určenom mieste
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecnej záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje činnosti, zákazy, obmedzenia, miesta
a čas ich obmedzenia alebo zákazu záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov, fyzické a právnické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce Očová, a ostatných osôb prechádzajúcich cez obec
alebo zdržujúcich sa na jej území.
Článok 2
Zákaz používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
1) Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívať alkoholické nápoje na týchto verejne
prístupných miestach:
a) park s detským ihriskom pri Dome služieb Očová
b) park s detským ihriskom za Domovom seniorov Dolinka
c) obecný cintorín
d) multifunkčné ihrisko v areáli základnej školy
e) futbalový štadión s výnimkou hromadných organizovaných podujatí, na ktoré obec vydá povolenie
o organizovaní podujatia
Článok 3
Zákaz rušenia pokoja prevádzkou motorových vozidiel
1) V obci Očová sa zakazuje na parkoviskách, miestnych komunikáciách a iných spevnených plochách,
ktoré sú verejne prístupnými, jazdiť motorovým vozidlom zámerne takým spôsobom, že motor,
pneumatiky, alebo iné súčasti vozidiel vydávajú hlasné, nepríjemné a ostatnú verejnosť obťažujúce
zvuky.
2) Zákaz podľa predchádzajúceho bodu sa netýka riadne organizovaných, oznámených a povolených
športových alebo iných podujatí.
Článok 4
Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov
kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce
1) Na území obce Očová je možné používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3 nad obmedzenia
podľa osobitného zákona 1:
a) pri organizovaní spoločenských podujatí,
b) súkromnými osobami (svadba, životné jubileá)
na základe predchádzajúceho súhlasu obce podľa osobitného zákona.1
2) Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 sa obmedzuje obcou čas do 22.00
hod, okrem použitia pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 v období 31. decembra príslušného
kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
1 § 53 ods. 4 a 5 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Článok 5
Sankcie
1) Ten, kto poruší ustanovenia tohto VZN, dopustí sa priestupku podľa osobitného zákona.2
Článok 6
Záverečné ustanovenie
1) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom po vyhlásení vyvesením na obecnej tabuli
a zverejnením na webovej stránke obce.
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