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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany
č. 7/2016 o ochrane verejného poriadku

Mesto Topoľčany (ďalej iba mesto) v zmysle § 4 ods. 3, písm. n, § 6 ods. 1 a § 11 ods.
4, písm. g, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, § 1
zákona SNR č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien, § 53 ods. 2 zákona č.
58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších zmien, § 2
zákona SNR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení
neskorších zmien a zákona SNR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších
zmien vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej iba VZN).

§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto VZN je úprava práv a povinností a rešpektovanie všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti dodržiavania verejného poriadku právnickými a fyzickými
osobami na území mesta a mestských častí Veľké Bedzany a Malé Bedzany ako aj
dodržiavanie zásad občianskeho spolunažívania vo verejnom záujme.

§2
Vymedzenie pojmov
1. Verejným poriadkom pre účely tohto VZN sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na
verejnosti upravených právnymi predpismi, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú
právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou riadneho
spoločenského spolunažívania vo verejnom záujme.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN v meste a jeho mestských častiach sú cesty,
miestne komunikácie, námestia, chodníky, trhoviská, parkoviská, verejné zelené plochy
a verejné spevnené plochy v intraviláne mesta. Verejným priestranstvom sú všetky
verejnosti prístupné pozemky v meste a jeho mestských častiach, okrem tých, ktoré sú vo
vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo
hospodárenia.
3. Verejne prístupným miestom je každé miesto slúžiace verejnosti. Sú to miestne
komunikácie, chodníky, parkoviská, detské ihriská, kultúrno-spoločenské objekty,
predajne a prevádzky poskytujúce služby, športoviská, pohrebiská, sídla úradov
samosprávy a štátnej správy, školy a školské zariadenia.
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§3
Zákaz používania pyrotechnických výrobkov
1. Zákaz používania pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely
upravuje zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení
neskorších zmien.
2. Zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 (v zmysle § 4
Nariadenia vlády SR č. 70/2015) určených na zábavné a oslavné účely v zmysle § 53 ods.
2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii ako aj v
zmysle § 4 ods. 3. písm. n) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení ďalej na týchto
verejne prístupných miestach a v ich blízkom okolí (podľa prílohy k VZN):
a) sídiel orgánov štátnej správy a samosprávy,
b) škôl, predškolských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov,
c) miest dlhodobo alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov,
d) areálov zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť,
e) pohrebísk a iných pietnych miest (pomníky, pamätníky),
f) parkov a detských ihrísk,
g) areálu autobusovej stanice,
h) športovísk a športových zariadení.
3. Zákaz podľa odseku 2 písm. f), g), h) sa nevzťahuje za predpokladu dodržania všetkých
platných právnych noriem a návodu na použitie pyrotechnických predmetov určených na
zábavné účely na:
a) oslavy Silvestra na verejne prístupných miestach v čase od 18.00 h dňa
31. decembra do 03.00 hod. dňa 01. januára príslušného roka,
b) organizované akcie povolené mestom v prípade splnenia oznamovacej povinnosti
pri vykonávaní ohňostrojných prác podľa zákona č. 58/2014 Z. z.
§4
Zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
1. Zákaz predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
upravuje zákon č. 219/1996 Z. z. v § 2, ods. 1.
2. Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov v čase od 00.00 h do 02.00 h a od 03.00 h do
24.00 h na týchto verejne prístupných miestach a v ich blízkom okolí (podľa prílohy
k VZN):
a) sídiel orgánov štátnej správy a samosprávy,
b) škôl, predškolských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov,
c) miest dlhodobo alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov,
d) areálov zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť,
e) pohrebísk a iných pietnych miest (pomníky, pamätníky),
f) parkov a detských ihrísk,
g) areálu autobusovej stanice,
h) športovísk a športových zariadení okrem doby organizovania športových
a iných podujatí.
3. Zákaz predaja alebo podávania alkoholických nápojov v zmysle ods. 1 a 2 sa nevzťahuje v
častiach územia mesta na kultúrne, spoločenské alebo športové podujatia organizované
mestom alebo aj inými organizáciami, s dodržaním obmedzení vo vydaných povoleniach
alebo v organizačných pokynoch schválených primátorom mesta.
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§5
Zákaz fajčenia a predaja tabakových výrobkov
1. Zákaz fajčenia a predaja tabakových výrobkov upravuje zákon č. 377/2004 Z. z. v § 6 a § 7.
2. Fajčenie sa ďalej zakazuje:
a) na športových, spoločenských a kultúrnych podujatiach organizovaných pre
deti a mládež konaných na verejne prístupných miestach,
b) na pohrebiskách a iných pietnych miestach (pomníky, pamätníky).
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) poslanci mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch (ďalej iba MsZ),
b) útvar hlavného kontrolóra mesta,
c) poverení zamestnanci mesta,
d) príslušníci mestskej polície Topoľčany.
§7
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Za porušenie tohto VZN možno uložiť pokutu v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Pokuty sú príjmom mesta.
§8
Záverečné ustanovenie
Toto VZN č. 7/2016 o ochrane verejného poriadku bolo schválené na zasadnutí MsZ
dňa 03. februára 2016 a nadobúda platnosť a účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.
Zároveň sa týmto VZN ruší v plnom rozsahu VZN č. 5/2012 o ochrane verejného
poriadku spolu s jeho dodatkami č. 01/2013 a 01/2015.
Topoľčany 04. 02. 2016.
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Ing. Peter Baláž
primátor mesta
v. r.

