Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v súlade s ust. § 6 ods.1) a § 11 ods. 4) písm. g ) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov prijalo dňa 25.04.2013

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 4/2013, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 10/2011
o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na
území mesta Fiľakovo.
§1
Všeobecne
záväzné
nariadenie
mesta
Fiľakovo
č.
10/2011
o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na území
mesta Fiľakovo zo dňa 10.11.2011 sa mení a dopĺňa takto :
Čl. 22
Ostatné zákazy
(1) V záujme zabezpečenia verejného poriadku sa zakazuje:
a) predávať, podávať alebo inak umožniť požitie alkoholických nápojov osobám mladším ako
18 rokov a osobám, ktorým to zakazuje zákon (13) a požívať alkoholické nápoje na verejných
priestranstvách okrem Čl. 4 ods. 9 bod n), a v okolí 10 m od kultúrnych pamiatok a
pamätihodností mesta, na vlakových a autobusových zástavkách a staniciach, v priestoroch
cintorínov, na pieskoviskách a ihriskách určených deťom, v areáloch škôl a školských
zariadení,
b) fajčiť na miestach, kde je to zakázané zákonom (napr. školy, nástupištia, čakárne
autobusovej a železničnej dopravy, ..) (14) na pieskoviskách a ihriskách určených deťom,
c) používať pyrotechnické predmety triedy I až III s výnimkou 31. decembra od 18:00 hod do
1. januára 3:00 hod. Výnimky z tohto nariadenia môže povoliť na základe žiadosti fyzickej
alebo právnickej osoby primátor mesta a to v prípade konania zábavných, slávnostných,
športových a kultúrnych podujatí organizovaných alebo povolených mestom. V žiadosti je
organizátor povinný ohlásiť mestskému úradu dátum konania takéhoto podujatia, časové
trvanie a druh použitých výrobkov pyrotechniky.
d) budiť na verejných priestranstvách verejné pohoršenie hlasným nadávaním, zámerným
pľuvaním, vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným spôsobom porušovať zaužívané
pravidlá správania sa.

§2
Záverečné ustanovenia
Týmto VZN sa rušia nasledovné VZN mesta Fiľakovo : Všeobecné záväzné nariadenie
o predaji a používaní pyrotechnických výrobkov zo dňa 13.11.2003, VZN Mesta Fiľakovo zo
dňa 11.11.2010 o ochrane nefajčiarov, VZN Mesta Fiľakovo zo dňa 24.06.2010
o podmienkach držania psov, VZN Mesta Fiľakovo zo dňa 24.06.2010 o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo zo dňa
26.02.2009 o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí.
Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa : 25.04.2013

VZN bolo vyvesené dňa 25.04.2013
Dátum účinnosti VZN : 01.06.2013

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta
v. r.

