
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

vydáva obec Gaboltov pre zabezpečenie  verejného poriadku, bezpečnosti  osôb a ochrany 

majetku obyvateľov obce a pútnikov prichádzajúcich do obce  a protipožiarnej ochrany 

následovné 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 

Organizačné zabezpečenie odpustovej slávnosti 
  

§ č. 1 

 Termín konania odpustovej slávnosti 

  

 Odpustová slávnosť sa koná v dňoch 15. júla a 16. júla 2017.  

  

  

 §  2 

 Verejný poriadok 

 

1. Obec pre zabezpečenie verejného poriadku úzko spolupracuje s PZ SR  a požiada 

o spoluprácu okresného riaditeľa PZ na zabezpečenie verejného poriadku a dopravy počas 

odpustovej slávnosti. 

2. Obec vytvára komisie a dielčie komisie pre zabezpečenie miesta pre predajné stánky, pre                                                                    

organizovanie dopravy a parkovania osobných   motorových vozidiel a autobusov. 

3. Podľa pokynov dopravnej polície PZ SR, komisia pre verejný poriadok  zabezpečí 

označenie obce   prenosnými dopravnými značkami, závorami a podobným zariadením. 

na základe čoho sa vytýčia miesta pre povolené parkovanie. 

4. Činnosť komisie organizujúcej dopravu sa začína dňa 15.7.2017 o 08,00 hod a končí 

odchodom pútnikov z obce dňa 16.7.2017 o 13,00 hod. 

  

§ 3 

 Stánkový predaj 

 

1. Počas odpustovej slávnosti sa povoľuje predaj devocionálií, drobných upomienkových 

darčekov a cukroviniek, nepovoľuje sa predaj drobného občerstvenia a alkoholických 

nápojov. 
2.  Povolenie na stánkový predaj vydáva OcÚ na základe písomného požiadania po schválení 

OcZ v Gaboltove. Po schválení žiadosti OcZ sa ďalšie dodatočné povolenia nevydávajú 

ani v deň konania sa odpustovej slávnosti,  sa povolenia  nevydávajú.  

3.  Predajné stánky sa povoľuje postaviť v parku pri dome č. 22 a pred budovou č. 87 

v zmysle prílohy č. 1,  ktorá tvorí prílohu VZN. 

4.  Za kontrolu rozmiestnenia stánkov, správnych údajov o rozmeroch zabratej plochy 

verejného priestranstva zodpovedajú obecným úradom na to poverené osoby, ktoré budú 

viditeľným spôsobom označené menovkou. 

5. Počas odpustovej slávnosti sa nepovoľuje žiadna hudobná produkcia, ktorá by najekým 

spôsobom mohla narušiť náboženský charakter odpustovej slávnosti. 

 

 

 

 

 



§ 4 

Poverenie pre kontrolu a rozmiestnenie stánkov 

 

1. Poverenie vydáva Obecný úrad písomnou formou s uvedením mena a priezviska 

povereného občana ako aj rozsahu jeho právomocí. 

2. Poverený pracovník je oprávnený organizovať rozmiestnenie stánkov podľa vopred 

stanoveného miesta na postavenie stánku, rozmerov predajného stánku, správneho 

zaplatenia poplatkov za predajné miesto a parkovanie motorového vozidla. 

 

§ 5 

Ceny za prenájom miesta na stánkový predaj a parkovanie mot. vozidiel 

 

1. Pre stánkový predaj na deň 15.7 a 16.7.2017  sa stanovuje  cena 36 €/1 bm    zabratej 

plochy počas odpustovej slávnosti.  

2.  Pre parkovanie  motorových vozidiel sa stanovujú následovné ceny: 

- osobné motorové vozidlá 2 €/deň 

- malotonážne autá, furgony, Avie, Jampre a iné dodávkové automobily sa stanovuje 

cena 5 € /deň  

            - autobusy a iné dopr. prostriedky s viac ako 16. sedadlami  10 €/deň 

 

§ 6 

 Výber poplatkov 

 

1. Výber poplatkov za parkovanie zabezpečí dopravná komisia na miestach pre tento účel 

určených. Výťažok z poplatkov za parkovanie, ktoré zabezpečuje  dopravná komisia pri 

TJ je príjmom TJ.  

2. Výber poplatkov za prenájom verejného priestranstva a dopravný prostriedok patriaci ku 

stánkovému predaju zabezpečí obecný úrad a výťažok  z týchto poplatkov je príjmom 

obce. 

§ 7 

Určenie parkovacích miest ich zabezpečenie službami 

  

1. Za parkovacie miesta sa určujú: 

1. suchý variant – priestory okolo ihriska, staré ihrisko, lúka Parkaň, po pravej 

strane cesty od Bardejova, Kamenec  

2. mokrý variant – priestory okolo ihriska nie však ihrisko, staré ihrisko, 

Kamenec, Funduše 

  

2. Obec v spolupráci s Farmou Gaboltov a  TJ Busov zabezpečí 

1. vykosenie trávy na Parkaňoch a v okolí ihriska, 

2. vykosenie trávy na Vyšných záhradách a Fundušoch,  

3. vyčistenie priestranstva na Kamenci pre parkovanie  autobusov, 

 

3.  Služby na organizovanie parkovania rozmiestnenie stánkov 

1. na organizovanie parkovania osobných motorových vozidiel v určených      

parkoviskách zabezpečuje TJ 

2. služby na povoľovanie vjazdu  osobných motorových vozidiel do cirkevného 

areálu zabezpečuje Farská rada Gaboltov 

 

 

 

 



§ 8 

 Protipožiarna ochrana 

  

1. Na zabezpečenie majetku občanov obce i pútnikov zabezpečí obec nepretržitú službu 

v požiarnej zbrojnici. Za trvalú pohotovosť ľudí a techniky zodpovedá veliteľ požiarnikov 

a predseda požiarnej komisie. 

2. Pre účely  dokonalého zabezpečenia zabezpečí obec spojenie s okresným hasičským 

zborom a nevyhnutné spojenie v rámci obce. 

4. Odmena za zabezpečenie služby DHZ počas odpustovej slávnosti je 120 €. 

  

§ 9 

 Práva a povinnosti občanov poverených výkonom služby 

v organizovaní dopravy 

  

1. Počas výkonu služby sa nesmie požívať alkoholické nápoje a do styku s občanmi – 

pútnikmi môžu prichádzať len osoby, ktoré boli zodpovedným pracovníkom náležíte 

poučené. 

2. Žiaden, zo službu konajúcich občanov sa nesmie nevhodne správať voči pútnikom  a ani 

nijakým spôsobom sa nesmie dotknúť ich náboženského cítenia, ich postojov a podobne. 

3. V prípade nevyhnutnom privolá člen komisie, ktorý je v službe svojho nadriadeného a ten 

úzko spolupracuje s orgánmi PZ SR. 

4. Služba na rozmiestnenie stánkov kontroluje správnosť údajov uvedených na doklade 

o zaplatení a zároveň skutočne zabraté miesto.   

  

§ 10 

 Stravovanie službukonajúcich 

 

1. Stravné lístky na stravu a občerstvenie budú vydané  členom PZ a DHZ, ktorí budú konať 

službu v obci. Stravné lístky pre jednotlivé zložky preberú velitelia zložiek. Vydanie 

stravy a občerstvenia obec zabezpečí v reštaurácii Jána Boreckého.  

  

§ 11 

Sankcie za nedodržanie tohto VZN 

 

 1. V prípade zistenia, že predajná plocha je väčšia ako ju deklaroval predávajúci, za 

každý zistený  bm sa zaplatí dvojnásobok sumy (72 €/bm) tomu, kto bude obecným 

úradom poverený takúto kontrolu vykonávať a vyberať poplatky. 

                 

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie je platné len pre čas konania odpustovej slávnosti,  t. j. 

15.7.2017 a 16.7.2017  a ním  sa rušia na dobu jeho platnosti všetky ustanovenia o poplatkoch 

za využívanie verejného priestranstva v obci Gaboltov. 

 

 

Martin Ceľuch 

 starosta obce  

 

 

 

 



 
Príloha č. 1 

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a 
 

  Týmto sa záväzne prihlasujem na stánkový predaj počas odpustovej slávnosti 

v Gaboltove, konanej v dňoch 15. – 16. júla 2017. Ako prílohu tejto záväznej prihlášky 

zasielam doklad o zaplatení poplatkov. 

 

Meno a priezvisko..................................................................................................................... 

Bydlisko......................................................................Tel.č. ..................................................... 

Sortiment tovaru........................................................................................................................ 

Rozmer predajného stánku v bm.............................................. Uhradená suma....................... 

Auto : denný poplatok podľa VZN č.2/2017 ............... x ................dní        =  ..................... €   

Dátum úhrady..........................................                               Suma spolu ............................ € 

 

 

 

P O K Y N Y  p r e   s t á n k o v ý   p r e d a j: 
 

1. Dodržať všetky podmienky stanovené VZN obce Gaboltov č. 2/2017.  

2. Počas predaja sa nesmie produkovať hudba, ktorá by svojim obsahom 

a hlasitosťou rušila náboženský charakter podujatia.  

3. Zakazuje sa predaj alkoholických nápojov a drobného občerstvenia podľa VZN č. 

2/2017 § 3 bod 1. 

4. Každý predávajúci je povinný označiť svoj stánok na viditeľnom mieste výveskou, 

na ktorej je uvedené meno a priezvisko majiteľa a predajcu a jeho rozmery. 

5. Osvetlenie stánkov, napojenie na rozvod elektrického prúdu bude riešené 

elektrickým rozvádzačom pri OcÚ Gaboltov.   

6. V prípade neúčasti poplatky nebudú vrátené. Prijatie záväzných prihlášok 

nepotvrdzujeme. 

7. Predávajúci je povinný umožniť kontrolu osobám povereným Obecným úradom 

v Gaboltove, ktoré budú viditeľne označené. 

 

Poplatky za stánkový predaj počas odpustovej slávnosti v dňoch 15. – 16. júla 2017 

v Gaboltove 

 

Šírka 1 bm 2 bm 3 bm 4 bm 5 bm 6 bm 7 bm 8 bm 

Poplatok 36 € 72 € 108 € 144 € 180 € 216 € 252 € 288 € 

  Za každý ďalší začatý bm je poplatok vyšší o 15 €/bm/odpustová slávnosť 

 

Poplatky za parkovanie motorových vozidiel počas odpustovej slávnosti v dňoch  

15. – 16. júla 2017 v Gaboltove 

 

Auto 

 

Osobné 

 

Malotonážne autá 

Autobusy a iné dopr. 

prostriedky s viac ako  

16 miestami 

Poplatok 2 €/deň 5 €/deň 10 €/deň 

 

         


