
Ev. č. 12/2013-z07
       
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe §4 ods. 3 písm. i), §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §2 ods. 5 zákona č. 219/1996 
Z.  z.  o ochrane  pred  zneužívaním  alkoholických  nápojov  a o zriaďovaní  a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, §5 zákona č. 282/2002 Z. z., 
ktorým  sa  upravujú  niektoré  podmienky  držania  psov  v platnom  znení,  §7  ods.  3  zákona 
č.  377/2004 Z.  z.  o ochrane  nefajčiarov v znení  neskorších predpisov a  § 53 ods.  2 zákona 
č.  58/2014  Z.  z.  o  výbušninách,  výbušných  predmetoch  a  munícii  a  o  zmene  a  doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 (ďalej len „mesto“) ako aj 
dodržiavanie zásad občianskeho spolunažívania vo verejnom záujme.

§2
Vymedzenie pojmov

1. Verejným poriadkom sa na účely tohto VZN rozumie súhrn pravidiel  správania sa na 
verejnosti, ktoré sú upravené právnymi predpismi a pravidiel správania sa, ktoré nie sú 
právne  vyjadrené,  ale  ich  dodržiavanie  je  vo  verejnom  záujme  a  sú  nevyhnutnou 
podmienkou riadneho občianskeho spolunažívania.

2. Verejným priestranstvom je každé miesto prístupné neobmedzenému okruhu užívateľov. 
3. Verejne prístupným miestom je každé miesto slúžiace verejnosti, najmä ulice, námestia, 

chodníky, podchody, mosty, schodiská, autobusové zastávky, parky, parkoviská, nábrežia 
vodných tokov, detské ihriská, okolie bytových domov a kotolní na sídliskách, kultúrno - 
spoločenské objekty, predajne a prevádzky poskytujúce služby, športoviská, pohrebiská 
a iné pietne miesta, trhoviská, sídla úradov miestnej samosprávy a štátnej správy, školy, 
školské zariadenia a to bez ohľadu na vlastníctvo týchto miest.

4. Nočný čas je čas od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny.
5. Tabakové výrobky sú výrobky podľa osobitného predpisu1.

       

§3
Povinnosti chovateľov zvierat na verejných priestranstvách

1. 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  určených  pre  psie  exkrementy  resp.  pre 
zmesový komunálny odpad.

           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                      1  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z  3. apríla 2014



2.  Vstup so psom ( okrem zvláštnych psov2 ) je zakázaný:
a) na detské ihriská, pieskoviská, športoviská, kúpaliská, do domu smútku  
b) do areálov detských jaslí, materských škôl a školských zariadení
c) do zariadení verejného a spoločného stravovania, okrem zariadení, kde je to povolené 

a viditeľne označené
d) do prevádzok potravinárskej výroby a do predajní s potravinárskym sortimentom
e) do zdravotníckych zariadení
f) do sídiel orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy
g) do kostolov
Uvedené miesta musia byť viditeľne označené upozornením na zákaz vstupu so psom.

3. 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 1,50 €.

§4
Nočný čas

     V nočnom čase je zakázané vykonávanie činností, ktoré rušia odpočívanie obyvateľov  mesta. 
      Výnimku z tohto pravidla povoľuje mesto Rožňava určením času a miesta.

§4a
zrušený

                                                                           §5
Ochrana nefajčiarov

1. Týmito  ustanoveniami  sa  upravujú  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.  Fajčenie sa zakazuje na miestach stanovených osobitným predpisom3 a na týchto verejne  
           prístupných miestach:
      a)   v okruhu 30 metrov od areálu škôl:

      Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Rožňava
      Spojená škola internátna, Zeleného stromu 8
      Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami Základná 

škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, Fábry Zoltán Alapiskola, 
J.A  Komenského  5,  Rožňava  –  Rozsnyó  a  Stredná  odborná  škola  s  vyučovacím 
jazykom maďarským – Szakközépiskola, Komenského 5, Rožňava - Rozsnyó

      Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom 
maďarským - Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Kozmonautov 2

      Katolícka  základná  škola  s materskou  školou  sv.  Jána  Nepomuckého,  Kósu-
Schoppera 22

      Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12

         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
         2  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších  
               predpisov 
              3 zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



  
b)  v okruhu 50 metrov od areálu škôl:
       Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211
       Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5
        Základná škola Zlatá 2
        Obchodná akadémia Rožňava
        Gymnázium P. J. Šafárika – P. J. Šafárik gimnázium Rožňava
        Základná škola Ulica pionierov 1
 c)  v okruhu 20 metrov od areálov materských škôl, v areáli nádvoria Radnice od vchodu 

z Námestia baníkov a od vchodu z Ulice akademika Hronca
 d) v Póschovej záhrade
 e) v parku na Námestí baníkov
 f) v okruhu 20 metrov od hlavného vstupu do budovy mestského úradu
 g) v okolí Baníckej fontány ohraničenom lavičkami
 h) na pohrebiskách
 i) v okruhu 20 metrov od vstupov do zdravotníckych zariadení

         3. Okruhy uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c) sú označené upozornením na zákaz  
              fajčenia umiestneným na areáloch škôl.

§6
Zákaz podávania, predávania a požívania alkoholických nápojov

      
          1. Zakazuje sa:
              a) predávať, požívať a podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich  
                  požívanie v prípadoch stanovených osobitným predpisom4  
              b) osobám maloletým do 15 rokov zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných  
                   zástupcov v prípadoch stanovených osobitným predpisom.4  

2. Z dôvodu ochrany verejného poriadku je zakázané požívanie alkoholických nápojov  
       na nasledovných verejne prístupných miestach a v okruhu 200 metrov od nich:
a) sídla orgánov miestnej samosprávy a štátnej 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
g)  športoviská a športové zariadenia
h)   autobusové zastávky        

    3.   Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje  požívanie alkoholických nápojov
          pred maloobchodnými prevádzkami so sortimentom aj alkoholických nápojov a v  
          okruhu  50 metrov od maloobchodných prevádzok so sortimentom aj alkoholických  
          nápojov.            
    4.   Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na:
      a) zariadenia, ktoré poskytujú reštauračné alebo pohostinské služby

b) priestory letných záhrad a terás,  ktoré tvoria  súčasť reštauračných a pohostinských 
zariadení, zriadené so súhlasom mesta Rožňava  

c) verejné  podujatia organizované mestom Rožňava alebo so súhlasom mesta Rožňava
d) dni 31. december a 1. január.

             –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––              
                 4 zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke   
                    protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov



                                                             §6a
                                Používanie pyrotechnických výrobkov

    1.  Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje používať pyrotechnické výrobky  
         kategórií F2, F3, P1 a T15 s výnimkou 31. decembra od 17. hodiny do 1. januára do 03.  
         hodiny.
     2. Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na verejné podujatia organizované mestom  
         Rožňava alebo so súhlasom mesta Rožňava.
     3. Vykonávať ohňostrojové práce6 môžu len oprávnené osoby7 na základe rozhodnutia  
         o povolení ohňostrojových prác vydaného obvodným banským úradom. 
     

                                                               
                                                             §6b
                                               Ostatné ustanovenia

    1. Návštevníci kúpaliska, detských ihrísk, športovísk a oddychových zón vo vlastníctve  
        mesta sú povinní dodržiavať ich prevádzkové a návštevné poriadky. 
    

§7
                                                                       Sankcie
     

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia uloží mesto sankciu podľa platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov8.

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je oprávnená prejednať Mestská polícia Rožňava 
v blokovom konaní.

§8
Záverečné ustanovenia

1.  Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie  mesta 
Rožňava  č.  10/2012  o ochrane  verejného  poriadku,  ktoré  bolo  schválené  uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 230/2012 zo dňa 27. 9. 2012.

2.  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
dňa 26. 9. 2013 uznesením č. 213/2013.

3.   Zmenu  tohto  VZN v nadpise  §-u  3  a v  §  3  ods.  7 schválilo  Mestské  zastupiteľstvo 
v Rožňave dňa 4. 12. 2013 uznesením č. 281/2013. Účinnosť nadobúda dňa 1. januára 
2014.

4.   Doplnenie  tohto VZN v § 5 ods.  4  písm. c)  a §  6a schválilo  Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave dňa 25. 2. 2016 uznesením č. 7/2016. 

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
         5 § 4 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
         6 § 2 písm. o) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých  
           zákonov v znení neskorších predpisov
         7 § 3 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých  
           zákonov v znení neskorších predpisov

        8  zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke   
            protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov,
            zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení
            zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov
            zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
            zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
            v znení neskorších predpisov



5.   Doplnenie  tohto  VZN  v  §  2  ods.  8  a 9  a v  §  4a  schválilo  Mestské  zastupiteľstvo 
v Rožňave dňa 24. 6. 2016 uznesením č. 111/2016. Účinnosť nadobúda dňa 1. augusta 
2016.

6.  Zmenu a doplnenie tohto VZN v § 2 ods. 8 až 12, §4a, § 5 ods. 2 a ods. 4 písm. l) a m) a 
§ 6b schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 26. 4. 2018 uznesením č. 54/2018.

7.   Na doplnení  tohto VZN v § 5 ods.  5  o písm. n)  sa  uznieslo  Mestské  zastupiteľstvo 
v Rožňave dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 215/2019.

8.   Na  zmenách  a doplnení  tohto  VZN  v  §  2,  3,  5,  6,  6b  a  7  sa  uznieslo  Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave dňa 10. 2. 2022 uznesením č. 3/2022.

                                

                                                                                                           Michal Domik
                                                                                                                primátor
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