
 

VZN  č. 5 o verejnom poriadku v obci Oravská Lesná 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Týmto nariadením obec Oravská Lesná zabezpečuje verejný poriadok na svojom území 

    v znení zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona  

    č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zákona č. 71/1967 Zb.  

    o správnom konaní v znesení neskorších predpisov. 

2. Pod verejným poriadkom sa myslí dodržiavanie záverečných hodín v pohostinstvách, 

    baroch, reštauráciách, penziónoch a hoteloch, dodržiavanie nočného kľudu, dodržiava- 

    nie poriadku na verejných priestranstvách, dikotékach, zábavách a spoločenských podu- 

    jatiach.  

 

Čl. II 

Otváracie hodiny v pohostinstvách, baroch, reštauráciách, penziónoch a hoteloch 

 

1. Záverečné hodiny v pohostinstvách a baroch sú v pondelok až štvrtok od 10.00 – 22.00  

    hod., piatok a sobota od 10.00 – 23.00 hod. a v nedeľu od 12.00 – 22.00 hod. 

2. Záverečné hodiny v reštauráciách, penziónoch a hoteloch sú v pondelok až štvrtok od 

    9.00 - 22.00 hod., v piatok a sobotu od 9.00 – 24.00 hod. a v nedeľu od 12.00 – 23.00  

    hod.  

3. Každú uzatvorenú spoločnosť musí majiteľ pohostinstvá, barov, reštaurácii, penziónov 

    a hotelov nahlásiť písomne na OcÚ, minimálne 48 hodín pred jej uskutočnením. 

4. Nedodržanie odsekov 1,2,3 čl. II bude sankciované pokutou 165,96 € opakovane 

    331,93 €  

 

Čl. III 

Dodržiavanie nočného kľudu 

 

      1. Čas nočného kľudu je od 22.00 do 06.00 hod. 

2. Vykrikovanie, búchanie, pískanie, trúbenie klaksónom, spievanie, hranie, neprimeraná 

     akcelerácia automobilovými motormi, iné neprimerané činnosti spôsobujúce rušenie 

     nočného kľudu v čase podľa odseku I. čl. III sa považuje za rušenie nočného kľudu. 

3. Každá osoba, ktorá nedodrží nočný kľud bude sankciovaná pokutou 16,59 €  

 

Čl. IV. 

Dodržiavanie verejného poriadku na diskotékach, zábavách a spoločenských 

podujatiach 

 

1. Diskotéky sa môžu konať na základe povolanie starostu iba v kultúrnom dome a reštau- 

    ráciách alebo na multifunkčnom štadióne. 

2. Usporiadateľ: 

    a/ zaplatí poplatok za sálu a služby v kultúrnom dome v zmysle posledného platného  

        uznesenia 

    b/ je povinný zabezpečiť, aby sa dodržiaval zákon o ochrane nefajčiarov na verejnom 

        priestranstve  

    c/ je povinný zabezpečiť, aby sa mladistvým osobám do 18 rokov nepodával alkohol 



       a iné návykové látky a drogy 

         d/ je povinný zabezpečiť, aby sa diskoték nezúčastňovali osoby, ktoré sú pod vply- 

       vom alkoholu, omamných látok a drog 

   e/ je povinný zabezpečiť, aby sa v priestoroch nezdržiavali osoby mladšie ako 15 rokov 

    f/ je povinný zabezpečiť, aby zvuky a hudba nerušila okolitých obyvateľov 

    g/ je povinný, aby bol v miestnosti poriadok t. j. aby v miestnosti neležali na zemi fľaš- 

        ky, poháre, ohorky z cigariet resp. podnapilé osoby a pod.  

3. V prípade, že nebudú dodržané písm. a/ - g/ čl. IV usporiadateľ bude sankciovaný po- 

    kutou vo výške 165,96 € 

 

Čl. V 

Dodržiavanie verejného poriadku na verejných priestranstvách 

 

1. Osoby, ktoré budú prichytené alebo usvedčené z rôznych druhov vandalizmu ako napr.  

vybíjanie okien, ničenie odpadových nádob alebo ich vysypanie na zem, ničenie poulič- 

ných lámp, zelene, poškodzovanie turistických, informačných a dopravných značiek, 

zastávok SAD, poškodzovanie budov, nehnuteľností a zariadení a pod., okrem náhrady za 

spôsobené škody, budú sankciovaní pokutou vo výške 33,19€ 

 

Čl. VI 

Verejný činiteľ 

 

1. Neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci sa považuje za 

    porušenie VZN o dodržiavaní verejného poriadku a bude sankciované pokutou vo výš- 

    ke  33,19€  

 

Čl. VII 

Kontrola a výkon VZN o dodržiavaní verejného poriadku 

 

1. Kontrolu dodržiavanie tohto nariadenia vykonáva starosta obce, prednosta obecného  

    úradu a komisia pre dodržiavanie verejného poriadku, resp. iné osoby poverené staros- 

    tom obce. 

2. Osoby uvedené v odseku 1 čl. VI majú právo pri vykonávaní kontroly dodržiavania toh- 

    to nariadenia vykonať objasnenie skutkového stavu za účelom zdokumentovania poru- 

    šenia tohto nariadenia. 

3. Pokutu za porušenie VZN podľa čl. II až čl. VI vyrubuje starosta obce. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto VZN bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Oravská Lesná 

dňa 12.12.2008  uznesením č.17/2008 .               

 

 

       Návrh vyvesený 26. 11. 2008 

Návrh zvesený 12. 12. 2008 

Vyvesené 16. 12. 2008 

Zvesené    31. 12. 2008                                                               Ing.Albín Viater 

Nadobudlo účinnosť  1. 1. 2009                                                 starosta obce                                         


