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Mesto Svätý Jur 
Všeobecné záväzné nariadenie  č.  2 /2007 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 3 ods. 2, písm. f);  § 3 ods. 3, 

písm. b) a § 4 ods.3, písm. h), j), n) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup 

samosprávnych orgánov pri zabezpečovaní verejného poriadku, práva na odpočinok a 

nočného kľudu a na zachovaní zdravých životných podmienok na území mesta. 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č.   2  / 2007 
na zabezpečenie verejného poriadku, práva na odpočinok ,  nočný kľud,   

zachovanie zdravých životných podmienok a podmienok používania zábavnej 

pyrotechniky  na území mesta Svätý Jur . 

 

 

 

Článok  1 

Účel nariadenia 

 

  Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa podrobnejšie upravujú 

podmienky pre zabezpečenie verejného poriadku, práva obyvateľov na odpočinok, práva 

obyvateľov na  nočný kľud a práva obyvateľov na vytvorenie a zachovanie zdravých 

životných podmienok na území mesta Svätý Jur ( ďalej len mesta ), čo priamo ovplyvňuje 

kvalitu života v meste. 

 

 

Článok  2 

Základné pojmy 

 

1)  Pod ochranou verejného poriadku sa rozumie zamedzenie zavineného konania, ktoré 

porušuje alebo ohrozuje záujem obyvateľov mesta.  

 

2)  Pod právom na odpočinok sa   rozumie vymedzenie doby potrebnej na odpočinok  a na 

regeneráciu síl obyvateľov. 

 

3)  Pod  ochranou nočného kľudu sa rozumie vymedzenie doby potrebnej na nerušený spánok. 
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4)  Pod právom na zdravé životné podmienky sa v súlade s týmto VZN rozumie právo občana 

na ochranu pred znečisťovaním ovzdušia, vody, pôdy, znečisťovaním a znehodnocovaním 

jeho majetku činnosťou fyzických a právnických osôb, súvisiacou s podnikaním všeobecne, 

zábavou, športovaním alebo s chovom zvierat.   

 

5) Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto VZN rozumejú pyrotechnické predmety na 

zábavné účely, uvedené v prílohe. 

6) Verejným priestranstvom sa na účely tohto VZN rozumejú všetky miesta určené na verejné 

užívanie, najmä ulice, námestia, parky, cesty, chodníky, parkoviská, mosty, priechody, 

podchody, schody, zeleň, trhoviská, detské ihriská, terasy a voľné plochy. 

 

     

Článok  3 

Ochrana verejného poriadku. 

 

1) Všeobecnú ochranu verejného poriadku upravuje ustanovenie § 47 zákona SNR č. 372/90 

Zb. o priestupkoch v znení noviel, kde ich charakterizuje ako zavinené konanie, ktoré 

porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto 

zákone a nejde pritom o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych 

predpisov, alebo o trestný čin v znení  § 2 tohto zákona. 

 

2) Osobitné užívanie verejného priestranstva je prípustné len spôsobom, ktorý upravuje 

príslušné VZN mesta, ak to osobitný predpis nestanovuje inak (pr. Zákon o miestnych 

daniach a poplatku za komunálny odpad..) 

 

3) Každý je povinný správať sa na verejnosti tak, aby nedochádzalo k znečisteniu verejných 

priestranstiev a priestorov verejných zariadení a budov a aby nedochádzalo ku vzniku škôd, k 

obťažovaniu spoluobčanov nadmerným hlukom a svojvoľným zásahom do slobodného 

pohybu alebo iným obdobne nežiaducím  spôsobom /ďalej len "nežiadúcim spôsobom"/. 

 

4) Organizátori a usporiadatelia verejných podujatí, využívajúci verejne prístupné priestory, 

musia pri svojej činnosti zabezpečiť poriadkovú službu. Ostatní občania podľa svojich 

možností spolupôsobia v predchádzaní vzniku nežiadúceho stavu upozornením na jeho vznik 

a rešpektovaním výzvy poriadkovej služby alebo verejného činiteľa k obnove verejného 

poriadku.  

 

 

Článok 4. 

Právo na odpočinok. 

 

1) Doba nevyhnutne potrebná na zdravý odpočinok a na regeneráciu síl občanov mesta (ďalej 

len "doba odpočinku"/, sa stanovuje takto: 

 

a/ v pracovné dni od 22.00 do 06.00 hod. 

b/ v sobotu od 20.00 do 06.00 hod. /v nedeľu/ 

c/ v nedeľu od 06.00 do 06.00 hod. /v pondelok/ 

d/ pre štátom uznané sviatky, je doba odpočinku stanovená ako v nedeľu. 
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2) Počas doby odpočinku sú zakázané také činnosti, ktoré obmedzujú odpočinok občanov. 

 

3. Jazda ťažkých nákladných vozidiel a stavebných mechanizmov ulicami mesta je bez 

osobitného povolenia v dobe odpočinku zakázaná.  

 

4) Pre ul.  Horné Predmestie a ul. Podhradie platí trvalý zákaz prejazdu ťažkých nákladných 

vozidiel a stavebných mechanizmov bez osobitného povolenia Mestského úradu vo Svätom 

Jure (ďalej len MsÚ) 

 

5) Zásobovanie v nevyhnutne potrebnej miere v dobe odpočinku je možné len na základe 

povolenia MsÚ. 

 

6) Zákaz podľa ods. 2. až 5. sa nevzťahuje na činnosti v záujme štátu a činnosti spojené s 

ochranou občanov alebo ich majetku. 

 

 

 

 

Článok 5. 

Ochrana nočného kľudu. 

 

1) Doba nevyhnutne potrebná pre zdravý, nerušený spánok obyvateľov mesta sa stanovuje 

denne od 22.00 do 06.00 hod. /ďalej len "nočný kľud"/. 

 

2) Počas nočného kľudu platia všetky obmedzenia z článkov 3. a 4. 

 

3) Usporiadanie verejných alebo súkromných telovýchovných, športových, spoločenských 

alebo kultúrnych podujatí na území mesta je v čase nočného kľudu zakázané. 

 

4) Výnimku z ustanovenia odseku 3 môže v oddôvodnených  prípadoch udeliť mesto Svätý 

Jur 

5)  K zabezpečeniu rešpektovania, dodržiavania a posudzovania porušenia nočného kľudu na 

území mesta je potrebné ustanoviť toto: 

a/ usporiadateľ podujatí podľa ods.3 /ďalej len "zodpovedná osoba"/, je povinný v dobe 

nočného kľudu zabezpečiť usporiadateľskú službu, ktorá sa postará o zachovanie poriadku 

a ochranu nočného kľudu.   

b/ zodpovedná osoba je povinná zabezpečiť bezpodmienečne verejný poriadok a nočný 

kľud aj v bezprostrednom okolí verejného podujatia na prístupových cestách k zariadeniu 

buď vlastnými silami alebo súčinnosťou s orgánmi polície.   

c/ zodpovedná osoba je povinná okolie zariadenia kde sa verejné podujatie konalo a 

prístupové cesty k nemu okamžite po ukončení povolenej akcie upratať a uviesť do 

pôvodného stavu, najneskôr však v nasledujúci deň.   
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Článok  6. 

Zdravé životné podmienky 

 

1) V bytových domoch so spoločným dvorom a v rodinných domoch v intraviláne mesta je 

povolený chov zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, králiky, kozy, ovce, hrabavá a vodná 

hydina, jednokopytníky, psy, papagáje a pod.) len za podmienok upravených týmto VZN  : 

 

a/ chov zvierat musí byť realizovaný za dodržania platných hygienických a  veterinárnych  

predpisov, so zvláštnym dôrazom na etiku chovu;    

b/ s chovom musia súhlasiť všetci obyvatelia spoločného dvora a obyvatelia susediacich 

domov v prípadoch, ak chovom zvierat môže dochádzať k obmedzovaniu ich občianskych 

práv na zdravé životné prostredie, t.j. ak dochádza k šíreniu nepríjemného a obťažujúceho 

zápachu, k prenikaniu znečistených povrchových vôd do priľahlých priestorov alebo na 

verejné plochy, alebo ak nie je chov zvierat zabezpečený pred šírením hlodavcov, alebo ak 

zvieratá svojou hlučnosťou /kikiríkanie, krochkanie, brechanie.../ rušia nočný kľud,  

c/ nakladanie s kvapalnými a pevnými odpadmi, ktoré pri chove zvierat vznikajú musí 

zabezpečiť a vykonávať chovateľ v súlade s Programom odpadového hospodárstva mesta 

a súvisiacimi platnými právnymi predpismi. 

d) chov nesmie byť spojený s voľným pohybom zvierat na verejných priestranstvách. 

 

2) Na základe sťažnosti obyvateľov bytových domov alebo obyvateľov priľahlých 

a susediacich domov MsÚ : 

 

a/  vyzve chovateľa k vykonaniu termínovaných nápravných opatrení, 

b/ pri podozrení z vážnych porušení pravidiel chovu zvierat, alebo pri nesplnení 

terminovaných opatrení zo strany chovateľa,  MsÚ postúpi riešenie na príslušné orgány 

štátneho zdravotného ústavu (hygienická služba) a regionálu veterinárnu a potravinovu 

správu. 

 

3) Chov zvierat v extraviláne mesta, nepodlieha ustanoveniam tohto VZN s výnimkou 

dodržiavania ustanovení odseku 1 písm. b), c), d). 

 

4) Toto VZN neupravuje chov zvierat, ak je tento podnikateľskou činnosťou. 

 

5) Ustanoveniami tohto VZN nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov (napr. 

stavebný zákon, zákon o ochrane životného prostredia, zákon o veterinárnej starostlivosti, 

zákon o ochrane zvierat a všetky platné právne hygienické predpisy a pod.) 

 

 

Článok  7. 

o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Svätý Jur  

 

1) Používať zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách v meste je zakázané. 

 

2) Výnimkou zo všeobecného zákazu používať zábavnú pyrotechniku je jej použitie v dňoch 

31. decembra od 14.00 h do 1. januára do 03.00 h.  

 

3) Týmto VZN nie je dotknutý zákaz používania pyrotechnických predmetov podľa 

osobitného predpisu 1). 

http://www.bratislava.sk/vismo5/dokumenty2.asp?u=700000&id_org=700000&id=885&p1=53095#_ftn1#_ftn1
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Článok 8.  

Výkon kontroly a sankcie. 

 

1) Dodržiavanie ustanovení tohto VZN sú oprávnené kontrolovať okrem poslancov MsZ 

a pracovníkov MsÚ aj osoby menované primátorom mesta. Každá z osôb vykonávajúcich 

kontrolu tohto VZN (ďalej len „oprávnená osoba“) sa musí pred jej vykonaním preukázať 

kontrolovaným osobám potvrdením oprávňujúcim túto kontrolu vykonať. 

 

2) Oprávnené osoby vykonávajú kontrolu na pokyn primátora mesta, MsÚ, príslušnej komisie 

alebo na podnet občanov v prípadoch, ak kontrola neznesie odklad.  

 

3) Pri zistení porušenia ustanovení tohto VZN dá oprávnená osoba podnet na riešenie 

príslušnej komisie  

 

4) Pri prerokovávaní výsledkov kontroly príslušné komisie postupujú v súlade s o svojim 

štatútom, ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi. 

5) Porušenie povinností ustanovených týmto VZN je postihnuteľné ako priestupok, pokiaľ 

nepodlieha postihu podľa osobitných predpisov. 

6) Pri udeľovaní sankcií za porušenie ustanovení tohto VZN postupuje primátor v súlade 

s príslušnými ustanoveniami  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi. 

7)  Za priestupok podľa odseku 1 možno podľa § 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu   

do 1000 Sk, v blokovom konaní do 500 Sk.  

8)  Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť aj prepadnutie veci podľa § 15 alebo zhabanie 

veci podľa § 18 zákona o priestupkoch.  

9)  Výnos z pokút je príjmom  mesta Svätý Jur  

  

 Článok  9. 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Ruší sa VZN č 1/1996 v plnom rozsahu. 

2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom zverejnenia t.j. 4. 5. 2007. 

 

Ing. Alexander Achberger,  primátor mesta  

Podpísané vr. 

 

Schválené uznesením MsZ  č. III-2/3  a  III-2/4 dňa 17. 4. 2007 

 

Zverejnené na pripomienkovanie dňa: 7.3.2007 

Zverejnené po schválení v MsZ dňa 19. apríla 2007 

Zvesené po schválení dňa: 4. 5. 2007 
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Príloha 
k všeobecne záväznému nariadeniu 
č. 2/2007 

  
  
 
Pyrotechnické predmety na zábavné účely: 

-  traskavé bonbóny, 

-  malé tyčinky s farebnými plameňmi, 

-  ohňopády a blikavky, 

-  malé ohnivé kolesá a fontány, 

-  lietajúce motýle, 

-  búchacie guličky, 

-  vystreľovacie konfety, 

-  rímske sviece,  

-  fontány, 

-  gejzíry, 

-  minivýbušky, 

-  vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc alebo výbuškovej zlože, 

-  farebné dymy, 

-  bengálske ohne, 

-  malé talianske bomby (malé italské pumy), 

-  delové rany, 

-  ohňopády, 

-  rôzne druhy rakiet a vystreľovacích efektov, 

-  veľké japonské slnká. 

 

 

 
1)  § 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bratislava.sk/vismo5/dokumenty2.asp?u=700000&id_org=700000&id=885&p1=53095#_ftnref1#_ftnref1

