Obecné zastupiteľstvo v Kružnej na základe §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §2 ods. 5 zákona
č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, §5
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v
platnom znení a §7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení
neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Kružná
o ochrane verejného poriadku
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „VZN“ ) je úprava práv
a povinností a rešpektovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
dodržiavania verejného poriadku právnickými a fyzickými osobami na území obce
Kružná (ďalej len „obec“) ako aj dodržiavanie zásad občianskeho spolunažívania vo
verejnom záujme.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Verejným poriadkom sa na účely tohto VZN rozumie súhrn pravidiel správania sa
na verejnosti, ktoré sú upravené právnymi predpismi a pravidiel správania sa, ktoré
nie sú právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je vo verejnom záujme a sú
nevyhnutnou podmienkou riadneho občianskeho spolunažívania.
2. Verejným priestranstvom je každé miesto prístupné neobmedzenému okruhu
užívateľov.
3. Verejne prístupným miestom je každé miesto slúžiace verejnosti, najmä ulice,
námestia, chodníky, podchody, mosty, schodiská, autobusové zastávky, parky,
parkoviská, nábrežia vodných tokov, detské ihriská, okolie bytových domov,
kultúrno - spoločenské objekty, predajne a prevádzky poskytujúce služby,
športoviská, pohrebiská a iné pietne miesta, trhoviská, sídla úradov miestnej
samosprávy, školské zariadenia a to bez ohľadu na vlastníctvo týchto miest.
4. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi.
5. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku
ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
6. Nočný čas je čas od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny.

7. Tabakové výrobky sú výrobky vyrobené z tabakovej suroviny alebo
z technologicky upraveného tabaku, určené na fajčenie, žuvanie, šnupanie a
cmúľanie, ak sú, hoci len čiastočne, vyrobené z tabaku.
§3
Povinnosti chovateľov zvierat na verejných priestranstvách
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom
je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom
prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, je možné napríklad vhodnými povelmi
alebo vodením psa na vôdzke. Za psa zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa
vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže
len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí
mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Držiteľ psa a osoba, ktorá psa vedie, sú povinní oznámiť svoje meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Osoba, ktorá psa vedie je
povinná tomu, koho pes pohrýzol oznámiť meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
4. Ak pes znečistí verejné priestranstvo, je ten kto psa vedie, povinný výkaly
z verejného priestranstva bezodkladne odstrániť do mikroténového vrecka, vrecko
uzatvoriť a následne ho uložiť do zberných nádob na určených pre psie exkrementy
resp. pre zmesový komunálny odpad.
5. Vstup so psom ( okrem zvláštnych psov ) je zakázaný:
a) na detské ihriská, pieskoviská, športoviská, do domu smútku
b) do areálu materskej školy a sídla miestnej samosprávy
c) do zariadení verejného a spoločného stravovania, okrem zariadení, kde je to
povolené a viditeľne označené
d) do prevádzok potravinárskej výroby a do predajní s potravinárskym sortimentom
e) do kostolov
Uvedené miesta musia byť viditeľne označené upozornením na zákaz vstupu so
psom.
6. Držiteľ psa je povinný prihlásiť do evidencie psov každého psa, ktorý je držaný na
území Obce Kružná viac ako 90 dní a v lehote do 30 dní oznamovať každú zmenu
údajov a skutočností, ktoré sa zapisujú do evidencie psov.
Evidenciu psov vedie obecný úrad.
7. Držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa.
8. Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, ktorá je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní
odo dňa zistenia týchto skutočností.

§4
Nočný čas
V nočnom čase je zakázané vykonávanie činností, ktoré rušia odpočívanie
obyvateľov mesta. Výnimku z tohto pravidla povoľuje Obec Kružná určením času a
miesta.
§5
Ochrana nefajčiarov
1. Týmito ustanoveniami sa upravujú podmienky ochrany nefajčiarov pred vznikom
závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a
v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi
používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov
bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.
2. Predaj tabakových výrobkov je zakázaný:
a) v predajniach potravín, okrem predajní, ktoré majú na predaj vyčlenený
samostatný priestor alebo stojan
b) v predškolských zariadeniach a na detských ihriskách,
c) v predajniach s tovarom určeným pre deti
d) v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane
stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v areáli týchto
zariadení
e) formou podomového predaja a zásielkového predaja
f) v spotrebiteľskom balení cigariet s obsahom iným ako 19 kusov alebo 20 kusov
3. Zakazuje sa predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie
a neobsahujú tabak, osobám mladším ako 18 rokov. Každý, kto predáva tabakové
výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný
odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.
4. Fajčenie sa zakazuje:
a) v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na
krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto
dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4
metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
b) v areáloch predškolských zariadení a v priestoroch detských ihrísk
c) v kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach
d) v úradných budovách okrem fajčiarní
e) na spoločenských a kultúrnych podujatiach organizovaných pre deti a mládež

§6
Zákaz podávania, predávania a požívania alkoholických nápojov
1. Zakazuje sa:
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
- osobám mladším ako 18 rokov
- osobám zjavne ovplyvneným alkoholom

- na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína
- na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov
b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie
vodičom
c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť
dopravnej premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné
pohoršenie.
2. Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické
nápoje alebo iné návykové látky. Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať
bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na verejne prístupných
miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
3. Z dôvodu ochrany verejného poriadku je zakázané požívanie alkoholických
nápojov
na nasledovných verejne prístupných miestach a v okruhu 200 metrov od nich:
a) sídla orgánov miestnej samosprávy
b) predškolské zariadenia a školské zariadenia pre deti a mládež do 18 rokov
c) miesta dlhodobo alebo trvale určené na vykonávanie náboženských obradov
d) pohrebiská a iné pietne miesta ( pomníky, pamätníky )
e) parky a detské ihriská
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§23 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

f) športoviská a športové zariadenia
g) autobusové zastávky
4. Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívanie alkoholických
nápojov
pred maloobchodnými prevádzkami so sortimentom aj alkoholických nápojov a v
okruhu 50 metrov od maloobchodných prevádzok so sortimentom aj alkoholických
nápojov.
5. Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na:
a) zariadenia, ktoré poskytujú reštauračné alebo pohostinské služby
b) priestory letných záhrad a terás, ktoré tvoria súčasť reštauračných a
pohostinských
zariadení, zriadené so súhlasom Obce Kružná
c) verejné podujatia organizované obcou Kružná alebo so súhlasom Obce Kružná
d) dni 31. december a 1. január

§7
Sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia uloží obec sankciu podľa platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší nariadenie Obce Kružná
č. 3/1995 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, ktoré bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom v Kružnej dňa 24.7.1995.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Kružnej dňa 22.9.2015 uznesením č. 32.

Ondrej Lipták
Starosta Obce Kružná
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Napr. zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v platnom znení,
zákon č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení
zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení

