Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe §6 ods.1 a §4 ods.3 písm.n) zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, na základe §1 zákona č.372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien, na základe vyhlášky Slovenského banského úradu
č.536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch, §2 ods.2 zákona č.219/1996 Zb. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov, §3 a §5 zákona č.282/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú
podmienky držania psov a zákona č.377/2004 Z .z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších
zmien vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rožňava 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 mesta Rožňava a mestskej časti Nadabula
ako aj dodržiavanie zásad občianskeho spolunažívania vo verejnom záujme.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Verejným poriadkom sa pre účely tohto VZN rozumie súhrn pravidiel správania sa
na verejnosti upravených právnymi predpismi, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú
právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou riadneho
spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme.
2. Verejným priestranstvom je každé verejne prístupné miesto, ktoré je možné obvyklým
spôsobom používať, pokiaľ mesto jeho používanie neobmedzilo.
3. Verejne prístupným miestom je každé miesto slúžiace verejnosti. Sú to najmä: miestne
komunikácie, chodníky, parky, námestia, parkoviská, parky, detské ihriská, okolie
bytových domov a kotolní na sídliskách, kultúrno - spoločenské objekty, predajne
a prevádzky poskytujúce služby, športoviská, pohrebiská, trhoviská, sídla úradov
samosprávy a štátnej správy, školy, školské zariadenia a iné.
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. Nočným kľudom je čas od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny.

7. Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické
zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické účely
alebo na zábavné a oslavné účely. Ohňostrojové práce sú práce, pri ktorých sa využívajú
svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených
na zábavné a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky spravidla odpaľujú
postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred
určeného miesta.
8. Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú
viac ako 0,75% objemového percenta alkoholu.
9. 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 psov 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. 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 alebo
mestu, 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 zmesový komunálny odpad.
5. Vodenie psov ( okrem zvláštnych psov ) je zakázané:
a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný
b) na detské ihriská, pieskoviská, športoviská, kúpaliská, pohrebiská, do domu smútku,
v okolí bytových domov do vzdialenosti 5 m, okrem psov ktorí sú podľa evidencie
psov v bytovom dome držaní
c) do areálov detských jaslí, materských škôl a školských zariadení
d) do zariadení verejného a spoločného stravovania, okrem zariadení, kde je to povolené
a viditeľne označené
e) do prevádzok potravinárskej výroby a do predajní s potravinárskym sortimentom,
do zdravotníckych zariadení
f) do sídiel orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy
g) do kostolov
6. Všeobecný zákaz voľného pohybu psa platí v čase mimoriadnych veterinárnych opatrení
na celom území mesta Rožňava a jeho mestských častí. Voľný pohyb psov na verejných
priestranstvách v intraviláne mesta je zakázaný s výnimkou miest viditeľne označených.

4.

7. Držiteľ psa je povinný prihlásiť do evidencie psov každého psa, ktorý je držaný na území
mesta Rožňava a mestskej časti Nadabula 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 Mestský úrad Rožňava, oddelenie miestnych daní a poplatkov.
8. Mesto 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. Držiteľovi psa bude vydaná náhradná známka
po zaplatení poplatku vo výške 3,31 € (100,- Sk). Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260
SKK.
§4
Nočný kľud
V čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. je zakázané vyvolávanie hluku, ktorý ruší nočný kľud
a odpočívanie obyvateľov mesta. Bezdôvodné spôsobovanie hluku je zakázané aj mimo tejto
doby. Výnimku z nočného kľudu povoľuje Mesto Rožňava určením času a miesta.
§5
Ochrana nefajčiarov
1.
Upravujú sa 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
b) v bufetoch nachádzajúcich sa v predškolských zariadeniach, základných a stredných
školách
c) v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb
3.
Zakazuje sa predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov.
Každý kto predáva tabakové výrobky je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je
mladšia ako 18 rokov.
Fajčenie sa zakazuje:
a) v prostriedkoch pravidelnej osobnej železničnej dopravy okrem vyhradených vozňov,
v prostriedkoch ostatnej vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, v čakárňach a
v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, 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 zdravotníckych zariadeniach
c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach,
v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk
d) vo vysokých školách a v študentských domovoch
e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov

f) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach ( napr. telocvične,
športové haly )
g) vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, divadiel,
kín, výstavísk, múzeí a galérií
h) v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení spoločného stravovania,
ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov
i) v cukrárňach a v zariadeniach rýchleho stravovania
j) na spoločenských a kultúrnych podujatiach organizovaných pre deti a mládež
§6
Pyrotechnické predmety
1. Zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov, určených na zábavné a oslavné
účely, ktoré sú zaradené podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II alebo III v zmysle
zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení
neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti
o technických
požiadavkách
a postupoch
posudzovania
zhody
na pyrotechnické výrobky v znení neskorších predpisov na týchto verejne prístupných
miestach, resp. do vzdialenosti 200 m od nich:
a) sídla orgánov štátnej správy a verejnej správy
b) školy, 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
f) areál autobusovej stanice v Rožňave
g) všetky športoviská a športové zariadenia v Rožňave
h) areál nemocnice, resp. zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť a domovov
sociálnych služieb
2. Zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov, určených na zábavné a oslavné účely
na verejne prístupných miestach všeobecne a v bezprostrednej blízkosti skupiny ľudí
a jednotlivcov tak, aby dochádzalo touto činnosťou k ich ohrozeniu.
3. Zákaz podľa odseku l sa nevzťahuje na:
a) oslavy Silvestra na verejne prístupných miestach v čase od 18.00 hod. dňa 31.12.
do 02.00 hod. dňa 1.1. príslušného roka
b) organizované akcie, povolené Mestom Rožňava, v prípade splnenia oznamovacej
povinnosti pri vykonávaní ohňostrojových prác podľa § 36g zákona č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších
predpisov.
c) používanie pyrotechnických predmetov mimo verejne prístupných miest počas
osláv Silvestra a súkromných osláv pre vopred určený okruh návštevníkov
§7
Zákaz požívania alkoholických nápojov
1.

Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov v čase od 01.00 hod. do 24.00 hod.
na verejne prístupných miestach, resp. do vzdialenosti 200 m od:

2.
3.

4.
5.

a) sídiel orgánov štátnej správy a verejnej správy
b) škôl, predškolských zariadení a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov
c) miest dlhodobo, alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov
d) pohrebísk a iných pietnych miest ( pomníky, pamätníky )
e) parkov a detských ihrísk
f) v celom areáli autobusovej stanice v Rožňave
g) na všetkých športoviskách a športových zariadeniach v Rožňave
Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov v čase od 01.00 hod. do 24.00 hod. pred
maloobchodnou prevádzkou a v okruhu 50 m od maloobchodnej prevádzky
so
sortimentom aj alkoholických nápojov.
Zákaz podľa odseku l sa nevzťahuje na:
a) priestory letných záhrad pohostinských zariadení, zriadených so súhlasom Mesta
Rožňava
b) verejné podujatia, organizované so súhlasom Mesta Rožňava
Podnikateľský subjekt, ktorý organizuje verejné podujatie môže po splnení oznamovacej
povinnosti o jeho organizovaní vykonávať predaj alkoholických nápojov na tomto
podujatí len so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Mesta Rožňava.
Podnikateľský subjekt, prevádzkujúci maloobchodnú prevádzku so sortimentom aj
alkoholických nápojov je zodpovedný za to, aby jeho pracovníci neumožňovali
otvorenie fľaše s alkoholickým nápojom zakúpenej priamo v prevádzke a konzumáciu
alkoholických nápojov zákazníkmi priamo v prevádzke a pred prevádzkou v zmysle
ods.2. V prípade zistenia konzumácie alkoholických nápojov zákazníkmi je povinnosťou
ohlásiť to Mestskej polícii v Rožňave.
§7a
Zákaz vstupu do zverníc
Zakazuje sa vstup do zverníc nepovolaným osobám.
§8
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze
požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach, ktoré bolo schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.236/2004 zo dňa 25.11.2004.
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány Mesta, a to primátor
mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva, členovia Mestskej polície, zamestnanci Mesta
Rožňava na základe poverenia primátora, správca pohrebiska, Úrad verejného
zdravotníctva, orgány štátnej správy poľovníctva a poľovnícka stráž.
3. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom proti
verejnému poriadku podľa §§47 a 48 zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch,
za ktoré môže byť uložená pokuta. Sankcie za nedodržanie povinností uvedených v §3
tohto nariadenia upravuje osobitný predpis.
3a./Porušenie zákazu uvedeného v § 7a tohto nariadenia je priestupkom na úseku poľovníctva
resp. iným správnym deliktom podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve. Tieto
priestupky prejednáva a pokuty za správne delikty ukladá obvodný lesný úrad.

4. Pokuty sú príjmom mesta Rožňava.
5. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
dňa 31.5.2007 uznesením č.102/2007.
6. Dodatok č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave uznesením č. 297/2008 zo dňa 10. 12. 2008. Účinnosť nadobúda dňom
1. 1. 2009.
7. Zmenu tohto všeobecne záväzného nariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
uznesením č. 5/2009 zo dňa 26. 1. 2009.
8. Doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave uznesením č. 331/2009 zo dňa 26. 11. 2009.

MUDr. Vladislav L a c i a k
primátor mesta

