Obec Tekovské Nemce v súlade s ustanoveniami § 6 odseku 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods.3 písm.d, g. a m. cit. Zákona
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Nemce
č.3/2007
o verejnom poriadku ( ďalej VZN)
Úvodné ustanovenia
§1
Účel VZN
Toto VZN sa vydáva za účelom stanovenia pravidiel správania sa, ktoré prispejú k zdravým
podmienkam života a práce obyvateľov , k ochrane životného prostredia a k usmerneniu
ekonomickej a investičnej činnosti v obci Tekovské Nemce.
§2
Cieľ úpravy
Cieľom prijatia tohto VZN je vytvoriť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý v relatívne
ucelenej podobe prispeje k informovanosti obyvateľov a tým k zabezpečeniu dodržiavania
pravidiel správania sa v súlade s účelom úpravy tohto VZN.

Osobitné ustanovenia
§3
Základné pravidlá pre výkon činnosti
1. Činnosť orgánov obecnej samosprávy sa uskutočňuje bez ohľadu na politickú
príslušnosť, politické sympatie právnických a fyzických osôb a dotknutých subjektov
so zameraním na záujem obce .
2. Pracovníci obce sú povinní vykonávať svoju činnosť v záujme obce nezaujato
a nezávisle, pričom sú viazaní riadiť sa výhradne rozhodnutiami volených orgánov
obce a normatívnymi právnymi predpismi SR.
3. Pri svojej činnosti sa pracovníci obce riadia zásadou predchádzania porušovania
normatívnych právnych aktov pred uplatňovaním sankcií za ich porušenie.
§4
Ochrana životného prostredia
1. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva ( viď § 15 VZN č. 2/2005 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) v rozpore
s účelom jeho využívania , najmä parkovaním a odstavovaním motorových a nemotorových
vozidiel na verejných priestranstvách, verejnej zeleni a na chodníkoch, poškodzovaním
nízkej a vysokej zelene a zariadení detských ihrísk , lavičiek , smerových značiek a pod.
2. Opakované parkovanie nákladných vozidiel nad 3,5t celkovej hmotnosti, autobusov,
Pojazdných mechanizmov, návesov, prívesov a odstavovanie opravovaných vozidiel,
zjavne nepojazdných vozidiel a vozidiel bez tabuľky s evidenčným číslom ich
majiteľmi na verejných priestranstvách je prípustné len na základe povolenia obce
a podlieha spoplatneniu daňou za užívanie verejného priestranstva (VZN č. 2/2005
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady). Obec vydáva žiadateľom povolenie na užívanie verejného priestranstva ,
v ktorom je určené miesto parkovania, prípadne osobitné podmienky na užívanie
vyhradenej časti verejného priestranstva, ktoré žiadateľ je povinný rešpektovať.

3. Povinnosti majiteľa podľa odseku 2 má podľa povahy situácie aj jeho držiteľ, vodič
alebo vykonávateľ opravy vozidla.
§5
Povinnosti majiteľov nehnuteľnosti
1. Majiteľ je povinný zabezpečiť čistotu a poriadok aj na časti verejného priestranstva,
ktorá je bezprostredne priľahlá k jeho nehnuteľnosti ( najmä predzáhradky , chodníky,
priekopy, okolie záhrad , hospodárskych objektov a pod.) V zimnom období je majiteľ
povinný nepretržite udržiavať chodník, resp. časť miestnej komunikácie ktorá je
priľahlá k jeho nehnuteľnosti v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a ľadu.
3/2000 o čistote, údržbe a ochrane verejných priestranstiev a ostatného katastrálneho
územia obce.
2. Povinnosti majiteľa podľa ods.1 má podľa povahy veci aj držiteľ, správca, nájomca ,
užívateľ alebo iná osoba v postavení umožňujúcom nakladanie s vecou.
§6
Nočný kľud
Čas nočného pokoja na území obce Tekovské Nemce sa určuje od 22.00 do 6.00 v
každom kalendárnom dni . Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na posledný a prvý deň v roku a v dobe konania kultúrnej,
spoločenskej, športovej resp. inej akcie, na priebeh ktorej aj po 22. hod. dala súhlas obec
Tekovské Nemce. Používanie zábavnej pyrotechniky na území obce Tekovské Nemce, je
povolené 31.decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 6.00 hod. Spôsob ochrany nočného
pokoja je určený v osobitnom predpise ( §47 ods. 1 písm .b) zákona NR SR č. 372/90 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
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§7
Povinnosti majiteľov ( držiteľov) psov
Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je prísne zakázaný . Na verejnom
priestranstve sú majitelia (držitelia) psov povinní zabezpečiť ich pohyb a správanie
tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu alebo ohrozeniu osôb a zvierat alebo k poškodeniu
majetku. Majiteľ ( držiteľ ) psa je povinný vybaviť svojho psa dostatočne pevnou vôdzkou
s obojkom , prípadne ak to vyžaduje situácia aj náhubkom. Ďalej majiteľ ( držiteľ) psa
je povinný na obojok pripevniť známku s identifikačným číslom pre potreby kontroly, alebo
zistenia adresy majiteľa ( držiteľa ) psa pre prípad jeho straty.
Majiteľ je povinný zabezpečiť , aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo a verejne
prístupné priestory ( najmä obchody, predajné stánky, detské ihriská a pod.)
a nepoškodzoval výsadbu zelene, kvetinové záhony a trávniky. V prípade znečistenia
verejného priestranstva je majiteľ ( držiteľ) psa povinný túto nečistotu odstrániť, alebo
zabezpečiť jej odstránenie na vlastné náklady.
Voľne sa pohybujúci pes bude odchytený.
Majiteľ je oprávnený prevziať si odchyteného psa, súčasne však uhradí obci skutočné
náklady za odchyt a starostlivosť o psa.
Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 115/95 Z.z.
o ochrane zvierat.
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§8
Usmerňovanie ekonomickej a investičnej činnosti
Všetky aktivity obce ekonomickej a investičnej povahy musia byť v súlade s prioritami
rozvoja obce, ktoré vychádzajú zo schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja a sú v súlade so záujmami jeho občanov.
K zámerom činnosti, ktoré sa týkajú záujmom obce a jeho obyvateľov je právnická alebo
fyzická osoba povinná vyžiadať si stanovisko obce ( § 4, ods.3 písm. d), zák.č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení noviel).
Podnikateľskú činnosť, investičnú činnosť a využívanie miestnych zdrojov na území obce je
prípustné vykonávať len na základe a v medziach súhlasného záväzného stanoviska obce ,
vydaného podľa § 4, ods.3 písm. d), zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení noviel.
Ak činnosť môže ohroziť alebo poškodiť záujmy obce alebo jeho občanov , najmä ak je
v rozpore s územným plánom , územným systémom ekologickej stability, koncepciami
rozvoja obce a pod. Obec vydanie súhlasu podľa ods.3 odoprie alebo už vydaný súhlas
odníme.
Obec v zmysle §4 ods. 3, písm. h, zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení povoľuje predajný
a prevádzkový čas podnikateľských subjektov. Ak podnikateľský subjekt opakovane, alebo
závažným spôsobom nedodržiava takto určený čas, resp. porušuje zákony SR alebo VZN
Obce. Obec je oprávnená povolený predajný a prevádzkový čas upraviť.

§9
Správanie na verejnosti
1. Každý je povinný správať sa ma verejných priestranstvách a verejnosti prístupných
miestach tak, aby nedochádzalo k znečisteniu týchto priestorov, verejných zariadení a budov,
ku vzniku škôd a obťažovaniu spoluobčanov hlukom, svojvoľným zásahom do ich
slobodného pohybu alebo iným spôsobom.
2. Majitelia a prevádzkovatelia verejnosti prístupných priestorov a organizácie, ktoré
usporadúvajú verejné akcie sú povinní zabezpečiť v týchto priestoroch poriadok a čistotu
§ 10
Spoločné záverečné ustanovenia
Sankcie za nedodržanie povinnosti alebo za porušenie zákazov ustanovených v tomto VZN sú
upravené v osobitných predpisoch ( napr. §46- 50 zák. č. 372/95 Zb o priestupkoch, § 13a zák.č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a doplnkov.
§ 11
1. V sporných prípadoch a v podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN rozhoduje starosta.
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce
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