
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 308
na svojom VIII. rokovaní dňa 2. januára 2004 podľa § 4 ods. 3 písm. g) a m) a § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 13x zákona č. 272/1994 Z. z. o
ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov ustanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 67

o verejnom poriadku a o ochrane pred hlukom v meste Košice

P R V Á   Č A S Ť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie") je zabezpečenie
verejného poriadku a ochrana pred hlukom na verejných priestranstvách na území mesta
Košice.

§ 2
Pôsobnosť

Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky právnické osoby, fyzické osoby a
fyzické osoby-podnikateľov (ďalej len "všetky osoby") zdržiavajúce sa na území mesta.

§ 3
Vymedzenie základných pojmov

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie pod pojmom
a) verejné priestranstvo najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník,

trhovisko a všetky verejnosti prístupné pozemky v meste, okrem tých, ktoré sú
vo vlastníctve iných právnických osôb alebo fyzických osôb,

b) nočný čas čas medzi 22.00 hod. a 6.00 hod.

D R U H Á   Č A S Ť
ZABEZPEČOVANIE VEREJNĚHO PORIADKU

§ 4
Nočný kľud

(1)  V záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu
života a práce obyvateľov mesta a ochrany životného prostredia sú všetky
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osoby pri svojej činnosti povinné rešpektovať práva a právom chránené
záujmy ostatných obyvateľov mesta.

(2)  Všetky osoby sú povinné zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým
by mohli spôsobiť porušenie verejného poriadku, napr. správaním sa na
verejnosti v rozpore s dobrými mravmi, poškodzovaním verejných
zariadení, znečisťovaním verejných priestranstiev a pod.

(3)  Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud
podľa § 3 písm. b), okrem výnimiek určených v tomto nariadení.
Nočný kľud nesmie byť rušený hlukom, vibráciami ani inými
činnosťami, ktoré by mohli obťažovať ľudí.

§ 5
Obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky

(1)  Používanie zábavnej pyrotechniky1) na verejných
priestranstvách je povolené
a) v posledný a prvý deň roka,
b) pri akciách usporadúvaných mestom alebo pri iných

významných akciách celomestského významu,
c) pri iných odôvodnených akciách len na základe vopred

udeleného súhlasu.

(2)  Súhlas podľa ods. 1 písm. c) udeľuje mestská
časť, na území ktorej sa má konať akcia s použitím
zábavnej pyrotechniky. Žiadosť o povolenie je
organizátor akcie povinný doručiť MČ najneskôr 15
pracovných dní pred jej konaním.

1) § 2 písm. a) a c) nariadenia vlády č. 389/1999 Z. z., ktorým
sa  ustanovujú  podrobnosti  o  technických  požiadavkách  a
postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v
znení NV č. 297/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č.
51/1988  Zb.  o  banskej  činnosti,  výbušninách  a  o  štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov

§ 6

Používanie zábavnej pyrotechniky mimo dní
určených v § 5 ods. 1 a používanie akýchkoľvek
zdrojov hluku prekračujúcich najvyššie
prípustné hodnoty pre denný a nočný čas,
určené osobitným predpisom2), je zakázané.

2) § 13n zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
272/1994  Z.  z.  o  ochrane  zdravia  ľudí  v  znení
neskorších predpisov.



§ 7
Sankcie

Porušenie ustanovení tohto nariadenia je
postihnuteľné podľa osobitného
predpisu3).

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb.  o  priestupkoch  v  znení  neskorších
predpisov.

T R E T I A   Č A S Ť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účinnosť
§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
15. dňom od jeho zverejnenia.

JUDr. Zdenko TREBUĽA
primátor mesta Košice

Zverejnené: 14.01.2004
Účinné: 29.01.2004


