
Vážení Brekovčania, 

    v poslednej dobe sa nám množia sťažnosti od našich spoluobčanov na správanie sa detí 

a mládeže na verejných priestranstvách v obci hlavne vo večerných a nočných hodinách.   

      K týmto stretnutiam a tráveniu voľného času dochádza hlavne pred vchodom na obecný 

úrad, na parkovisku pri obecnom úrade, pred miestnym kostolom, schodiskom do Domu nádeje 

a ceste na cintorín. Treba si uvedomiť, že toto nie sú miesta vhodné na hry, konzumáciu jedál 

alebo organizovanie zábavných stretnutí.    

    Často sa stáva, že v neskorých večerných hodinách sa po obci bez dozoru pohybujú aj malé 

deti vo veku od 7 – 10 rokov. V tomto prípade by som už vyzval rodičov, aby sa aspoň u takto 

maloletých detí zaujímali, kde a s kým sa ich detí nachádzajú a čo robia.  

    Deti sa často  združujú v početných skupinách, správajú sa hlučne, nechýbajú vulgarizmy  

a zanechávajú po sebe množstvo odpadkov z nápojov, obalov z jedál a pochutín.  U starších sú 

to krabičky a ohorky z cigariet a prázdne obaly z alkoholických nápojov. Niekoľko krát pritom   

došlo aj poškodeniu majetku obce. Samotný zákaz konzumácie jedál a požívania 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v obci upravuje aj platné všeobecne 

záväzné nariadenie obce. 

    K znečisťovaniu odpadkami dochádza aj pozdĺž všetkých miestnych komunikácií 

a obecného potoka aj napriek tomu, že sme po obci umiestnili niekoľko odpadkových košov. 

Deti a mládež si asi neuvedomujú, že každý papierik či plechovku od „energeťátu“ musí niekto  

odpratať, aby sme sa časom nepohybovali po smetisku.  

   Z vyššie uvedených dôvodov sme začali v obci budovať kamerový systém, ktorým už 

v tomto období monitorujeme veľkú časť verejných priestranstiev.  

    Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch platí, že 

priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, 

b) poruší nočný kľud, 

c) vzbudí verejné pohoršenie, 

d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné 

zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá 

povinnosť upratovania verejného priestranstva. 

 

    Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 100 eur. 

    Hoci termín „nočný kľud“ nie je v priestupkovom zákone bližšie špecifikovaný, pri jeho 

vymedzení si možno pomôcť zákonom o ochrane zdravia ľudí, ktorý vymedzuje nočný čas 

intervalom od 22.00 hod. večer do 06.00 hod. ráno. 

    Preto pokiaľ dochádza k rušeniu nočného kľudu je na mieste riešiť situáciu privolaním 

polície, ktorá môže porušovateľovi nočného kľudu uložiť sankciu (pokutu). 

    Na záver by som chcel vyzvať všetkých rodičov, aby svoje deti usmernili v tom, ako sa majú 

správať, čo sa patrí a čo sa nepatrí, aby sme  v budúcnosti na naše deti a mládež boli pyšní ako 

sa vedia správať a ako sú slušne vychovaní.   

  

  

 Ing. Radoslav Nemec 

                                                                                                               starosta obce    

 



 

Pri obecnom úrade: po „stretkách našej mládeže“,  

 

 
 


