
Obec Lehota na základe ust. § 6 v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. f) a n) zák. č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lehota č. 4/2010
o verejnom poriadku na území obce Lehota

Článok I.
Úvodné ustanovenie

1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku a vytvoriť 
podmienky pre zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku na území obce.

2. Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby 
podnikajúce alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a 
iných objektov na území obce.

Článok II.
Základné pojmy

1.Verejným poriadkom sa pre  účely  tohto  nariadenia  rozumie  súhrn  podmienok  a  povinností 
upravujúcich  udržiavanie  verejnej  čistoty,  verejného  poriadku  na  verejných  priestranstvách, 
dodržiavanie podmienok nočného pokoja, osobitné užívanie verejných priestranstiev, skladanie 
a   nakladanie,  čistenie  chodníkov,  ochrana  verejnej  zelene,  dopravný  režim,  používanie 
predmetov zábavnej pyrotechniky, umiestňovania plagátov a reklamných zariadení a ochrana 
vodných tokov a nádrží.

   Rozumie  sa  tým  rešpektovanie  zásad  slušnosti,  občianske  práva  iných  spoluobčanov, 
nevyvolávajúce  verejné  pohoršenie,  dodržiavanie  všeobecného  práva  na  ochranu  osobnosti 
a majetku obyvateľov obce a majetku obce.

2.  Za verejné priestranstvo sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta,  ktoré slúžia na 
verejné   užívanie a sú verejne prístupné. Sú to najmä všeobecne prístupné cesty a miestne 
komunikácie  (vrátane  mostov,  parkovacích  plôch,  chodníkov  a  pod.),  chodníky,  verejné 
priechody a pasáže, námestia, verejné sady a záhrady, parky, trhoviská, ihriská a pod. Verejné 
priestranstvá  sú  tiež  bežne  užívané  miesta  ako  dopravné  prostriedky,  miesta  športových 
podujatí,  obchodné prevádzky a pod.,  v prevádzkovej  dobe alebo doby konania podujatí.  V 
pochybnostiach je obec Lehota oprávnená rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo.

3.  Chodníkom sa  pre  účely  tohto  nariadenia  považuje  pešia  komunikácia,  ktorá  je  súčasťou 
cestnej komunikácie a je priľahlá k nehnuteľnosti,  ktorá sa nachádza v zastavanom území a 
hraničí  s  cestou  alebo  miestnou  komunikáciou.  Chodník  hraničí  s  cestou  alebo  miestnou 
komunikáciou vtedy, ak má s touto cestou alebo miestnou komunikáciou spoločnú hranicu.

   Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia 
miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

4. Nehnuteľnosti sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

5. Zeleň obce tvorí jednotný nedeliteľný organický celok. Rozumie sa ňou upravená prírodná časť 
životného prostredia, usporiadaná do viacúčelovej kompozície, ktorá tvorí náhradu pôvodného 
prírodného prostredia.



6.  Pyrotechnické  výrobky  sú  výrobky,  ktoré  obsahujú  pyrotechnické  zložky,  prípadne  malé 
množstvo výbušnín a používajú sa na technické alebo zábavné účely.

7. Ochrana nefajčiarov znamená vytvorenie podmienok na ochranu ľudí 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,  ale  aj  nefajčiarov bezprostredne vystavených 
účinkom fajčenia.

8. Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 
0,75 objemového percenta alkoholu.

9. Čas nočného pokoja na území obce je stanovený od 22. hod. do 6.hod. nasledujúceho dňa.

Článok III.
Udržiavanie verejného poriadku.

§ 1
Udržiavanie verejného poriadku na verejných priestranstvách

1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov s cieľom zlepšiť vzhľad a 
životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a/ odhadzovať smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly, zvyšky jedál, ovocia a iné odpadky, mimo 

nádob na to určených, znečisťovať okolie vyberaním odpadu zo smetných nádob,
b/ vyhadzovať, vymetať a inak vynášať smeti z domov, obchodov, prevádzkových miestností a 

bytov na verejné priestranstvá,
c/  zhromažďovať  sa  skupinám  občanov  a  požívať  alkoholické  nápoje  na  verejných 

priestranstvách mimo vyhradených priestorov, najmä na chodníkoch, parkoch a v blízkosti 
školských, športových, kultúrnych a pod. zariadení,

d/ predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar mimo priestranstiev na to 
určených,

e/ znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stánkového predaja
f/ parkovať s motorovými vozidlami pred kontajnermi a zbernými nádobami na smeti,
g/  čistiť  a  umývať  dopravné  prostriedky,  stroje  a  zariadenia,  alebo  inak  znečisťovať 

priestranstvo  splaškovými  vodami  a  inými  znečisťujúcimi  tekutinami,  s  výnimkou 
nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísiel motorových 
vozidiel,

h/  poškodzovať  a  znečisťovať  verejné  priestranstvá,  ako  sú  chodníky,  cesty,  steny  budov, 
oplotenie, verejno-prospešné zariadenia a objekty (autobusové zastávky, dopravné zariadenia, 
telefónne stanice, osvetľovacie telesá a pod.) a zariadenia slúžiace na relaxáciu, oddych a pod. 
Úmyselne  ničiť,  poškodzovať,  znečisťovať,  zamieňať,  pozmeňovať,  zakrývať  alebo 
premiestňovať  dopravné  značky,  turistické  značky  alebo  iné  orientačné  a  informačné 
zariadenia,

i/  znečisťovať  verejné  priestranstvá,  steny  budov,  oplotenie,  verejnoprospešné  zariadenia  a 
objekty (autobusové zastávky, dopravné zariadenia, telefónne stanice, a pod.) sprejovaním,

j/  vedome  poškodzovať  prvky  drobnej  záhradnej  architektúry  (lavičky,  preliezačky, 
pieskoviská, hojdačky, šmýkačky, a pod.)

k/ akokoľvek poškodzovať, znehodnocovať a ničiť verejné objekty a zariadenia,  pamiatkové 
objekty a zariadenia, sochy, pamätníky, hroby a pod.,



l/ spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a domový odpad na zemi alebo v zberných nádobách, 
svojvoľne zakladať skládky smetí a odpadu mimo miest na to vymedzených,

m/  jazdiť  na  skateboarde  a  kolieskových  korčuliach  v  priestoroch,  kde  by  mohlo  dôjsť  k 
ohrozeniu zdravia občanov, poškodeniu majetku, resp. narušiť občianske spolunažívanie,

n/ porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa a zásady občianskeho spolunažívania, 
najmä  znečisťovaním  verejného  priestranstva  vykonávaním  telesnej  potreby,  zvratkami, 
pľuvaním, obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom 
priestranstve a miestach verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie,

o/ skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škváru 
bez povolenia príslušných orgánov,

p/ skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné, a iné nebezpečné 
látky,

r/  vylievať  tekutiny,  vyklepávať  prach  a  vyhadzovať  odpadky  z  okien  a  balkónov  a  iným 
spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,

s/  obťažovať  susedov  hlukom,  prachom,  dymom,  páchnucimi  plynmi,  parami  a  tekutým 
odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky prípustnú,

t/  znečisťovať verejné priestranstvo vymetaním smetí  alebo iných odpadov z domov, bytov, 
obchodných  a  reštauračných  prevádzok,  prevádzok  stolového  alebo  stánkového  predaja, 
prevádzkových miestností a iných objektov a ukladať ich mimo zberných nádob,

v/ znečisťovať zvieracími exkrementami cesty, chodníky, detské ihriská a pieskoviská a pod., 
chovateľ  zvieraťa  najmä  psa,  je  povinný na verejných priestranstvách odstrániť  nečistoty, 
resp. exkrementy spôsobené zvieraťom

   V záujme  predchádzania  požiarom,  ochrany  a čistoty  ovzdušia,  biotopov  voľne  žijúcich 
v prírode, je zakázané vypaľovať trávu, páliť domový odpad, konáre stromov, zelinu, výrastky 
kríkov pri domoch a v záhradách.

§ 2
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja

1.Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom 
(spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, hlučným prejavom a 
pod.).

2.Tento zákaz sa nevzťahuje :
a/  na  podujatia  organizované  a  oznámené  v  zmysle  VZN  obce  o  verejných  a kultúrnych 

podujatiach za dodržania určených podmienok pre zabezpečenie verejného poriadku
b/  pri  výročných,  slávnostných  akciách  usporiadaných  obcou  Lehota  za  podmienok 

zabezpečenia verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených strán
c/ v prípadoch určeného plánu činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to najmä úpravy 

komunikácií,  čistenia,  umývania,  zimnej  údržby  komunikácií,  odstraňovania  havárií 
inžinierskych sietí a pod.

§ 3
Osobitné užívanie verejného priestranstva

1. Používať verejné priestranstvo, alebo na iný účel, ako je určený, možno len po vydaní súhlasu 
povoľovacieho orgánu na osobitné užívanie verejného priestranstva.

2. Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie vozidla, prívesu, návesu na 
jednom mieste mimo stráženého parkoviska po dobu najmenej troch mesiacov.



3. Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva je povinný:
a/ verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,
b/ zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c/ zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď odstrániť,
d/ zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam podzemných inžinierskych sietí (dažďové 

vpuste, kanalizačné šachty, uzávery vody, plynu a pod.),
e/ vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva,
f/ užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
g/ ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné priestranstvo na 
svoje náklady do pôvodného stavu.

4. Stavebné a sypké materiály možno na verejných priestranstvách skladať len v prepravných 
    debnách, ohradené debnením, alebo inak zabezpečené proti ich roznášaniu po okolí.

5. Zvyšky stavebného materiálu musí organizácia vykonávajúca stavebné práce v obci umiestniť 
tak,  aby nemohli  prekážať  a  k tomu prispôsobiť  aj  ich  odvoz,  (okrem prípadov,  kde  ide o 
uzatvorené  stavenisko  na  základe  rozhodnutia  obce  o  zaujatí  verejného priestranstva).  Táto 
organizácia a vlastník stavby sú povinní po skončení stavebných prác odstrániť všetky stavebné 
hmoty, náradie a pod., verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.

6.  Pri  opravách  striech,  výmene  krytiny,  odkvapových  žľabov,  pri  opravách  komínov, 
odstraňovaní  cencúľov,  musí  organizácia,  vykonávajúca  práce,  alebo  vlastník  vykonať 
bezpečnostné  opatrenia  postavením  výstražných  značiek  a  zábran.  Materiál  sa  nesmie 
zhadzovať  priamo  na  verejné  priestranstvo,  mimo  prípadov ak  je  toto  priestranstvo  vopred 
pripravené.

7. Vlastníci a užívatelia predajných stánkov sú povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v priestore 
najmenej 3 metre okolo nich, resp. po susedný predajný stánok a zabezpečiť dostatočný počet 
smetných nádob a ich pravidelné vyprázdňovanie.

8. Zásah do verejného priestranstva alebo komunikácií (prekopávky) povoľuje obec Lehota na 
základe písomnej žiadosti. 

§ 4
Čistenie chodníkov a opatrenia na zábranu padania snehu a ľadu zo striech

1. Na území obce je povinný čistiť chodníky,  ako aj  schody po celej  šírke chodníka vlastník 
(správca alebo užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti na vlastné náklady. Čistenie chodníkov v šírke 
3 m pred obchodmi alebo prevádzkami sú povinné zabezpečiť fyzické alebo právnické osoby, 
ktoré ich vlastnia, prevádzkujú alebo užívajú.

2. Čistením sa rozumie povinnosť kropiť, zametať, odstraňovať burinu, odpadky a iné nečistoty. 
Čistením je tiež odstraňovanie snehu a ľadu, posýpanie chodníkov inertným materiálom, aby 
tento mohol v plnej miere slúžiť svojmu účelu.

3. Vlastník, správca, alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti môže povinnosť čistiť chodník zveriť 
inej osobe, alebo organizácii. Pokiaľ za čistenie nezodpovedá správca, alebo majiteľ, je tento 
povinný  vyvesiť  na  nehnuteľnosti  oznámenie  s  uvedením  mena  a  adresy  osoby,  alebo 
organizácie zodpovednej za čistenie chodníka.

4.  Ak  je  komunikácia  upravená  v  celej  šírke  ako  chodník,  vlastník,  správca,  alebo  užívateľ 
priľahlej nehnuteľnosti je povinný čistiť ju do polovice šírky komunikácie.



5. Ak vzniknú pochybnosti, alebo spor o povinnosti čistiť miesto, rozhodne o povinnosti čistiť 
Obec Lehota.

6.  Vlastník,  (správca  alebo  užívateľ)  nehnuteľnosti  je  povinný  vykonať  čistenie  chodníka 
najneskoršie do 08.00 hod. tak, aby chodci a obyvatelia domov boli čo najmenej obťažovaní. 
Chodník treba čistiť i cez deň, keď vznikne akútna potreba jeho očistenia. V zimnom období 
musí byť vždy odprataný sneh a námraza musí byť včas odstránená.

7. Sneh a ľad z chodníka treba odpratať tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez komunikáciu, 
vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení  alebo plochy využívané na manipuláciu  s 
materiálom alebo tovarom.

8. Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape cencúle, vlastník alebo správca alebo užívateľ takejto 
nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozili život 
alebo zdravie ľudí.

§ 5
Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií v zimnom období

1. Zimnú údržbu verejných priestranstiev (zjazdnosť vozoviek a schodnosť peších komunikácií a 
plôch)  zabezpečuje  správca  verejného  priestranstva  zametaním  a  odstraňovaním  snehu 
(pluhovaním, frézovaním, mechanickými nástrojmi a odvozom snehu z okraja vozoviek), ako aj 
posýpaním  chemickými,  alebo  inertnými  materiálmi  na  odstraňovanie,  alebo  zmierňovanie 
vplyvu poľadovice, prípadne šmykľavosti snehovej vrstvy. Priechodný pruh v snehovej vrstve 
na chodníku sa vytvára minimálne v šírke 1m.

2.  Sneh  je  odstraňovaný  z  miestnych  komunikácií  a  tieto  sú  posýpané  podľa  možností  
zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií obce Lehota.

3. V prípade snehovej, alebo inej kalamity je povinná fyzická, alebo právnická osoba uposlúchnuť 
výzvu obce Lehota s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle platných právnych 
noriem.

§ 6
Podmienky pre jazdu dopravných prostriedkov

1. Zakazuje sa jazdiť s dopravnými prostriedkami, ktoré samé, alebo svojím nákladom znečisťujú 
verejné priestranstvo. Dopravné prostriedky musia byť zbavené nečistôt pred ich vjazdom na 
verejné  priestranstvo,  najmä  vozidlá  vychádzajúce  zo  stavenísk,  súkromných  pozemkov  a 
terénnych  ciest.  Vlastníci,  prevádzkovatelia  vozidiel  stojacich  na  komunikáciách  a  ich 
súčastiach sú povinní umožniť čistenie a odvoz odpadkov.

2.  Ten,  kto  dopravným  prostriedkom  znečistí  verejné  priestranstvo  (majiteľ,  resp. 
prevádzkovateľ), je povinný ho bezodkladne, bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť očistenie 
na vlastné náklady.

3.  Dopravný  náklad  musí  byť  zabezpečený  tak,  aby  rozprašovaním,  rozsypávaním  alebo 
odkvapkávaním neznečisťoval vozovku a ovzdušie. Prikryté plachtou musia byť sypké hmoty, 
kovové triesky, seno, slama, piliny a podobné materiály. Materiály, ktoré spôsobujú zápach, sa 
môžu prepravovať len v uzavretých nádobách, v krytých vozidlách, alebo na vozidlách, ktoré sú 
zakryté iným spôsobom.



4.  Ak  vodič  zistí  poruchu  na  vozidle,  alebo  na  náklade,  ktorá  by  mohla  znečisti  verejné 
priestranstvo, je povinný ju bezodkladne, bez prieťahov odstrániť. Ak to nemôže vykonať, môže 
v  jazde  pokračovať  len  na  miesto,  kde  môže  poruchu  odstrániť.  Je  povinný  vykonať  také 
opatrenia,  aby  znečisťovanie  verejného  priestranstva  bolo  obmedzené  na  najmenšiu  možnú 
mieru.

5. Zakazuje sa po vlastnej osi premiestňovať vozidlá s kovovými pásmi a ťažké mechanizačné 
prostriedky po verejnom priestranstve s výnimkou, ak to umožňujú dopravné predpisy.

6.  Zakazuje  sa  akýmkoľvek  dopravným  prostriedkom  vchádzať  na  chodník,  zastavovať  a 
parkovať na chodníku resp. iným spôsobom obťažovať a obmedzovať chodcov.

7.  Zakazuje  sa  na  území  obce  jazdiť  vozidlami,  ktoré  sú  znečistené  nad  prípustnú  mieru 
a vozidlami,  ktoré svojim nákladom znečisťujú vozovku, ďalej  vozidlám, ktoré sú nadmerne 
hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie.

8.  Zakazuje  sa  parkovanie  všetkých  druhov  nákladných  motorových  vozidiel,  prívesov 
a autobusov na všetkých miestnych komunikáciách v obytných zónach, nevynímajúc centrálnu 
zónu obce pri ZS, KD a podnikateľskom objekte Hasta, pri OcÚ, a pod. Takéto parkovanie je 
možné na parkoviskách vybraných a označených pre tento účel. 

§ 7
Skladanie a nakladanie

1. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak to nie 
je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Nakladanie a skladanie tovarov, materiálov, 
výrobkov a obalov sa musí  vykonávať  bezodkladne a  bez zbytočných  prieťahov.  Predmety 
určené  k  naloženiu  môžu  byť  na  verejnom priestranstve  pripravené  len  bezprostredne  pred 
odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a bezpečnosť. Skladanie a nakladanie sa musí vykonať bez 
zbytočného odkladu. Pôvodca prípadného znečistenia, resp. poškodenia (odosielateľ, dopravca, 
alebo príjemca nákladu) po naložení a zložení nákladu je povinný verejné priestranstvo ihneď 
očistiť.

2.  Materiál  skladovať  na  povolenom  mieste  v  nevyhnutnej  miere  tak,  aby  nebol  roznášaný 
vetrom, splavovaný dažďom, aby neohrozoval bezpečnosť chodcov, dopravu, majetok a životné 
prostredie. Pri manipulácii s materiálom a výrobkami je zakázané ukladanie materiálov, uhlia, 
stavebných výrobkov a pod. na hydrantoch, na uzáveroch vody a plynu, na zeleni, na uličných 
vpustiach, traktoch, pred rozvádzačmi el. prúdu.

3. Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na verejných 
priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, pri kontajneroch a na verejnej zeleni je zakázané, 
okrem  dní  organizovaného  zberu.  Odvoz  nadrozmerných  odpadov,  sutín  z  búracích  prác, 
odpadov  po  stavebných  úpravách  a  iných  odpadov  zabezpečuje  organizácia  alebo  občan 
vykonávajúci činnosť súvisiacu s ich hromadením, ktorý je zodpovedný za ich zneškodnenie.

4. Zakazuje sa umiestňovať na verejnom priestranstve rôzne predmety ako rezervovanie miesta 
pre skladanie a nakladanie tovaru, výnimku tvoria dopravné značenia.

§ 8
Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky



1.  Na  území  obce  je  zakázané  používať  výbušniny,  pyrotechnické  predmety  a  zábavnú 
pyrotechniku  okrem  31.  decembra  a  1.januára  kalendárneho  roka  a  akcií  podliehajúcich 
oznamovacej povinnosti uvedené v ods. 2.

2.  Ohňostroj  a  prípadné podobné akcie  so zábavnou pyrotechnikou možno uskutočniť len po 
oznámení obci, a to najneskôr 10 dní pred termínom ich uskutočnení. Súčasťou oznámenia je 
stručný  opis  okolia  doložený  situačným  náčrtkom  s  vyznačením  objektov  a  zariadení  so 
zvýšeným  nebezpečenstvom  požiaru,  vrátane  určenia  protipožiarnych  a  zdravotníckych 
opatrení. Odpis oznámenia je nutné zaslať i polícii. 

3. Zákaz sa nevzťahuje na zábavné, športové a iné podujatia so súhlasom obce, za predpokladu, 
že organizátor zodpovedá za bezpečnosť účastníkov podujatia.

4. Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti kostola, 
nemocnice,  detského a  školského  zariadenia,  domova  dôchodcov  a  iných miestach,  kde  by 
mohlo dôjsť k narušeniu občianskeho spolunažívania.

5. Na verejných priestranstvách je zakázané voľne predávať zábavnú pyrotechniku, iný podobný 
materiál  bez  príslušného  oprávnenia,  resp.  potvrdení  o  skúške.  Predávajúci  je  pri  predaji 
povinný  dodržiavať  ustanovenia  iných  právnych  noriem  súvisiacich  s  pyrotechnickými 
výrobkami.

§ 9
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení

1. Je zakázané vylepovať plagáty, reklamné pútače a skrinky mimo stanovených plôch.

2. Vylepovať plagáty možno len na miestach k tomu určených, t.j.  výlepných plochách na to 
určených alebo vo vnútri výkladových vitrín so súhlasom vlastníka, nájomcu zariadenia.

3.  Vylepovať  plagáty na iných miestach  viditeľných  z verejných priestranstiev  možno len  so 
súhlasom vlastníka nehnuteľnosti,  ktorý po strate aktuálnosti  plagátu je zodpovedný za jeho 
odstránenie.

4.  Zriaďovanie  informačných,  reklamných  a propagačných  tabúľ  (billboardov)  podlieha 
povolávaciemu konaniu obce.

5. Škodu spôsobenú znečistením od vylepených plagátov je povinná uviesť do pôvodného stavu 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju zavinila. Ak sa tak nestane ani po upozornení, urobí tak 
poverená  fyzická  alebo  právnická  osoba  na  základe  rozhodnutia  orgánu  obce  na  náklady 
pôvodcu  spôsobenej škody.

 
§ 10

Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží

1. Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov a nádrží akékoľvek predmety, ktoré by mohli  
spôsobiť  ich  znečistenie.  Ukladať  veci  na  brehoch vodných tokov,  nádrží  a  na miestach,  z 
ktorých by mohli byť splavené do tokov a nádrží alebo spôsobiť ich znečistenie.

2. Zakazuje sa do vodných tokov, nádrží, kanalizácie vypúšťať, alebo vylievať škodlivé tekutiny 
(zvyšky olejov, pohonných látok, žieravín a pod.), schopných ohroziť užívateľov vody a stav 
vodnej fauny a flóry.



3. Prísne sa zakazuje do vodných tokov, nádrží a na verejné priestranstvo vypúšťať obsah žúmp, 
splašky, splaškovú vodu z domácností apod.

4. Zakazuje sa vykonávať údržbu dopravných prostriedkov a iných strojov a strojných zariadení a 
umývať ich na brehoch tokov a nádrží a v ich blízkosti, okrem údržby správcov vodných tokov.

5. Zakazuje sa poškodzovať a vyrubovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov a nádrží, 
alebo odstraňovať a poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy.

6. Zakazuje sa odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenie regulačných opatrení pre jej odber pre 
účely umývania dopravných prostriedkov a pre poľnohospodársku malovýrobu.

§ 11
Udržiavanie čistoty a     ochrany zelene  

1. Udržiavanie čistoty a starostlivosti o zeleň je povinnosťou všetkých osôb, ktoré na území 
obce žijú alebo sa zdržiavajú.

2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, porastov, stromov, 
okrasných kríkov a kvetinových záhonov. Každý občan je povinný zdržať sa takého konania, 
ktoré by bolo na ujmu verejnej zelene alebo zariadení, ktoré sú jej súčasťou.

3. Zakazuje sa voľne púšťať psov, ako aj hydinu alebo iné domáce zvieratá do parkov, na 
verejné priestranstvá a ulice, kde je vysadená zeleň.

4. Výrub stromov na verejnom alebo chránenom území zelene sa bez povolenia príslušného 
orgánu zakazuje.

§ 12
Ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a     vibrácií  

1. Právnické a fyzické osoby sú povinné vykonávať potrebné opatrenia na zníženie hluku 
a vibrácií a starať sa o to, aby osoby a občania boli len v najmenšej miere vystavení hluku 
a vibráciám. Musia vykonávať opatrenia, aby sa neprekračovali najvyššie prípustné hodnoty 
hluku a vibrácií.

2. Hudobné nástroje, rozhlasové a televízne prístroje a iné zariadenia na reprodukciu zvuku 
možno používať len tak, aby nerušili nezúčastnené osoby.

§ 13
Ochrana nefajčiarov a     osôb mladších ako 18 rokov  

1. Na účely tohto nariadenia sa rozumejú:
a/ tabakovými výrobkami sú výrobky určené na fajčenie, šnupanie, žutie, ktoré sú vyrobené 
    z tabaku
b/ fajčiarňou je uzatvorená a priamo vetrateľná miestnosť, ktorá je určená na fajčenie
c/ fajčiarskym priestorom je iný spravidla neuzavretý priestor, v ktorom je dovolené fajčiť
d/ škodlivými látkami sú látky nachádzajúce sa v tabakových výrobkoch alebo v dyme so 
    škodlivými účinkami na ľudský organizmus
e/ uvádzaním tabakových výrobkov do obehu sa chápe ich ponúkanie napredaj alebo spotrebu



2.  Na  každom  spotrebiteľskom  balení  tabakového  výrobku  musí  byť  uvedené  všeobecné 
varovanie v štátnom jazyku.

3. Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov:
a/ v predajniach potravín, okrem predajní, ktoré majú na predaj vyčlenený samostatný priestor
b/ v zdravotníckych zariadeniach
c/ osobám mladším ako 18 rokov 

4. Zakazuje sa fajčiť:
      a/ v prostriedkoch verejnej dopravy, v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach autobusovej 
         dopravy min. 4 m od vymedzenej plochy
      b/ v zdravotníckych zariadeniach
      c/ v základných školách, v predškolských zariadeniach, v priestoroch školskej jedálni,  
         školských  klubov, detských ihrísk, 
     d/ v kultúrnom dome, na obecnom úrade, v obchodoch, cintoríne 
     e/ na spoločenských a kultúrnych podujatiach organizovaných pre mládež
     f/ v spoločných priestoroch, ktoré slúžia pre vstup do priestorov pre nefajčiarov

§ 14
Ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov

1. Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
a) osobám mladším ako 18 rokov,
b) osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
c) v zdravotníckych zariadeniach,
d) na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,
e) na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako l8 rokov,
- podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom. 

2. Ďalej sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov počas celého kalendárneho roka na verej-    
   ných priestranstvách

a) v okolí predajní,
b) v parkoch a cintorínoch,
d) v prevádzkach, kde nie sú vybudované alebo inak zabezpečené sociálne zariadenia,
e) na detských ihriskách a športoviskách,
f) na verejnom priestranstve – autobusovej zastávke.

3. Výnimky zo zákazu požívania alkoholických nápojov vydáva starosta obce. 

4. Obec Lehota môže vo svojom územnom obvode obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách 
alebo  dňoch  predaj,  podávanie  alebo  požívanie  alkoholických  nápojov  v  zariadeniach 
spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach. 

5. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy a 
   obmedzenia uvedené v bodoch 1, 2 a 4 sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia 

výrazným označením alebo oznámením (ďalej len „oznam“) umiestneným v prevádzkach alebo 
v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť. Text oznamu musí byť 
jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade. 

6. Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené v 
bode 1 je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa 
podmienku veku, kým ju nepreukáže.



Článok IV.
Kontrola a sankcie

l.  Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení poverení  zamestnanci  obce 
Lehota, poslanci a hlavný kontrolór obce.

2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zák. č.  
372/1990  Zb.  o  priestupkoch  v  znení  zmien  a  doplnkov  v  rámci  blokového,  alebo 
priestupkového konania.

3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť fyzická osoba postihnutá v zmysle zákona 
č. 372/1990 Zb. z. O priestupkoch v znení zmien a doplnkov, PO a FO, ktoré majú oprávnenie 
na podnikanie môže byť uložená pokuta obcou Lehota v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. O 
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

Článok V.
Spoločné ustanovenia.

1. Pravidlá určujúce verejný poriadok v obecných obytných domoch stanovuje Domový poriadok 
vypracovaný správcom alebo vlastníkom obytného domu. 

2. Za stav a úpravu obchodných výkladov zodpovedajú vlastníci alebo užívatelia prevádzok.

3. Povinné osoby uvedené v čl. I., ods. 2 tohto nariadenia sú povinné dodržiavať ostatné platné 
všeobecne záväzné nariadenia obce Lehota a súvisiace s dodržiavaním verejného poriadku najmä:
- platné VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  
  obce Lehota 
- platné VZN o správe a prevádzkovaní cintorínov na území obce Lehota
- platné VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Lehota

4. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov 
a platných všeobecne záväzných nariadení obce lehota.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia.

l. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1999 O verejnom poriadku schválené uznesením 
OZ Lehota č. 42/1999 zo dňa 19.06.1999.

2.  Toto  nariadenie  bolo  schválené  uznesením  OZ  v  Lehote  č.  15/2010,  dňa  07.04.2010  a 
nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Lehote, dňa 09.03.2010

.......................................................
Mgr. Pavol Zaujec
    starosta obce 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 10.03.2010

Zvesené z úradnej tabuli  dňa: 7.4.2010




