Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku na území mesta Čadca účinnoé od
17.10.1997.

Čl. 1 Výklady pojmov
Verejný poriadok
1. Verejný poriadok- rozumie sa ním taký stav vnútorného života v meste, ktorý
zabezpečuje občanom právny stav kľudu, ich osobnú a majetkovú bezpečnosť a mestu
pripravuje podmienky pre nerušený výkon samosprávy.
2. Verejný činiteľ- verejným činiteľom je volený funkcionár alebo iný zodpovedný
pracovník orgánu štátnej správy a samosprávy, súdu alebo iného štátneho orgánu
alebo príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, člen lesnej, vodnej alebo
poľovníckej stráže, pokiaľ sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pri
tom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená.
Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých
ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho
právomocou a zodpovednosťou.
3. Týmto VZN sa rozumie súhrn pravidiel ukladajúcich obyvateľom mesta povinnosti a
oprávnenia a súhrn zákazov obmedzujúcich všetkých občanov v meste, ktorých
vykonávanie resp. dodržiavanie zabezpečí verejný poriadok na území mesta.
4. Mesto- rozumie sa mesto Čadca so všetkými priľahlými osadami.
5. Občan-rozumie sa ním každá fyzická osoba, bez ohľadu na štátne občianstvo.
6. Obyvateľ mesta- rozumie sa občan prihlásený v meste na trvalý pobyt.
7. Nočný kľud- rozumie sa správanie občanov tak, aby nadmerným hlukom nerušili
iných občanov. V čase nočného kľudu nie je dovolené hrať na hudobných nástrojoch,
spievať, hlučne sa zabávať a vykonávať akúkoľvek činnosť, pri ktorej vzniká hluk.
Vlastníci alebo nájomcovia bytov, domov, sú povinní stíšiť v čase nočného kľudu
rozhlasové a televízne prijímače, magnetofóny, prehrávače CD na izbovú počuteľnosť.
8. Priestupok proti verejnému poriadku- je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo
sťažuje výkon samosprávy a štátnej správy na území mesta:
a) neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri výkone právomoci,
b)rušením nočného kľudu,
c)vzbudzovaním verejného pohoršenia,
d)porušenie iných povinností, stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch a
všeobecne záväzných nariadeniach a vyhláškach orgánu samosprávy, pokiaľ sa týmto
konaním ohrozí alebo naruší poriadok.
9. Alkoholický nápoj- alkoholickými nápojmi na účely tohto zákona sú liehoviny,
destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového %
alkoholu.

Čl. 2
Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, ktorý neuposlúchne výzvu verejného
činiteľa pri výkone jeho právomoci najmä tým, že:
a) neupustí od konania, ktorým narušuje verejný poriadok,
b) odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému orgánu mesta pri výkone jeho
právomoci, či pri kontrole,

c)napriek výzve verejného činiteľa správa sa naďalej hrubo počas administratívnych
úkonov alebo v súvislosti s konaním o priestupkoch,
d)neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu obce, resp.
sťažuje vykonávať kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta
e)vedome porušuje príkaz, aby na nevyhnutnú dobu nevstupoval na určené miesta, alebo sa
na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh mestskej polície
alebo mesta,
f)poruší nočný kľud,
g)vzbudí verejné pohoršenie najmä ak sa na verejnosti hrubo porušia zásady slušného
správania sa.

Čl. 3
Nočný kľud sa stanovuje od 22 :00 hod do 06:00 hod.

Čl. 4
Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ďalej ten, kto:
a)znečistí verejné priestranstvo alebo verejne prístupný objekt,
b)znečistí verejno-prospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými
oznamami, najmä ak sa poruší VZN mesta o vylepovaní plagátov,
c)zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva, ak v tejto veci poruší VZN mesta
o poriadku, čistote a hygiene v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach.

Čl. 5
Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto:
a)úmyselne zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni, zamení, zakryje alebo premiestni
turistickú značku alebo iné orientačné zariadenie,
b)poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo alebo verejne prístupný objekt,
c)poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo alebo verejno-prospešné
zariadenie,
d)neoprávnene založí skládku,
e)odkladá odpadky alebo odpad mimo vyhradené miesta, (každý producent odpadov je
povinný na požiadanie kompetentného orgánu mesta preukázať spôsob likvidácie odpadu).
Odmietnutie súčinnosti v tejto veci je priestupkom proti poriadku v správe.

Čl. 6
Priestupkom proti verejnému poriadku sú taktiež:
a)akékoľvek činy, vandalizmus, namierené proti majetku mesta a občanom a ich majetku, ak
sa nejedná o trestný čin,

b)iné konanie fyzických a právnických osôb, ak je za takýto priestupok toto konanie označené
VZN mesta alebo zákonom a porušenie iných povinností, stanovených všeobecnými
záväznými predpismi a VZN mesta Čadca, ak sa týmto konaním ohrozí alebo naruší verejný
poriadok.

Čl. 7
Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto:
a)poruší na území mesta Čadca zákon SNR č. 219/1996, a to najmä:
A. Zakazuje sa:
I. predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
1.osobám mladším ako 18 rokov
2.osobám zjavne ovplyvneným alkoholom
3.v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých
4.na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína
5.na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov
II. podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom
III. 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,
b)umožní alebo požije alkoholický nápoj, vrátane piva a vína v predajniach potravín a na
iných verejne prístupných miestach, ako sú bezprostredná blízkosť zariadení spoločného
stravovania, predajní potravín, predajní pojazdných potravín, spoločných priestorov obytných
budov, bezprostredná blízkosť reštauračných zariadení, vo vlakových podchodoch.
c)bezprostredná blízkosť sa rozumie 100 m od zariadenia.

Čl. 8
Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto poruší na území mesta Čadca zákaz
fajčenia vyplývajúci z § 7 zák. SNR č. 67/1997 Z.z.

Čl. 9
Zakazuje sa stanovať v meste Čadca na verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach, okrem miest na to určených.

Čl. 10
Kontrolu nad dodržiavaním VZN vykonáva Mestská polícia Čadca.

Čl. 11
Ukladanie pokút

A. Pokuty za nedodržiavanie VZN o verejnom poriadku udeľuje a navrhuje v zmysle platných
právnych predpisov Mestská polícia Čadca a výnosy z pokút sú príjmom obce,
B. Za porušenie ustanovenia zákona SNR 67/1997 Z.z. ukladajú orgány poverené kontrolou
dodržiavania tohto zákona. Výška pokuty sa určí podľa závažnosti a miery zavinenia s
prihliadnutím na to, či ide o opakované porušenie ustanovení tohto zákona,
a)fyzickým osobám do 500,- Sk,
b)pri maloobchodnom predaji tabakových výrobkov a právnickým osobám (s výnimkou
právnických osôb podľa písmena ?C?) od 500,- Sk do 100.000,- Sk,
c)výrobcom a dovozcom tabakových výrobkov pri veľkoobchodnej činnosti od 50.000,- Sk
do 5.000.000,- Sk
C. Za porušenie zákona SNR č. 219/1996 Z.z. je možné udeliť:
a)právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v § 2. odst. 1 písm. a) a b), §2, odst. 2 a v § 3, môže
uložiť obec pokutu od 5.000,-Sk do 200.000,- Sk.
b)pokutu podľa odseku a) písm. c) možno uložiť do 1-ého roka odo dňa, keď zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.

Čl. 12
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 17.10.1997.

