VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Krompachy č. 3 /2004
O ČISTOTE MESTA
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v úplnom znení zákona č. 612/2002 Z. z. vydáva pre mesto Krompachy
toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krompachy o čistote mesta.

Článok 1
Účel
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ďalej len nariadenia
je zabezpečenie jednotného postupu v záujme udrţiavania čistoty na celom katastrálnom
území mesta Krompachy, stanovenie práv a povinností všetkých subjektov (právnických
a fyzických osôb) v procese, týkajúceho sa čistoty mesta Krompachy.

Článok 2
Základné pojmy
Verejné priestranstvá mesta – sú všetky plochy, ktoré podľa svojho účelového určenia
slúţia verejnému uţívaniu. Sú to najmä miestne komunikácie, mosty, chodníky, lávky,
parkoviská, námestia, trhoviská, cintoríny, parky, verejne prístupná zeleň, detské ihriská,
pieskoviská, korytá a nábreţia vodných tokov a nádrţí, ako aj ostatné plochy nezverené
do správy iným právnickým alebo fyzickým osobám.
Zvláštne (osobitné) uţívanie verejného priestranstva:
vykonávanie stavebných prác,
zvláštne stavebné práce – rozkopávky,
letné stolovanie pred reštauračnými zariadeniami,
kolotoče a lunaparky,
Čistenie a udrţiavanie verejného priestranstva mesta je jeho zametanie, umývanie,
odstraňovanie blata, nánosov, naplavenín, odpadkov, iných nečistôt, buriny a tieţ kosenie
a zimná údrţba.

Článok 3
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
Udrţiavanie čistoty verejných priestranstiev je spoločnou záleţitosťou všetkých
právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta, ako aj všetkých obyvateľov
a návštevníkov mesta Krompachy.
V záujme zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti občanov a pre udrţanie
pozitívnych estetických kvalít ţivota sa zakazuje:
a/
Odhadzovať akýkoľvek druh odpadu, ohorky cigariet, obaly, pouţité cestovné lístky,
zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, popol a iné nepotrebné veci a odpadky mimo nádob na
to určených.
b/
Konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách, pred reštauračnými
a obchodnými zariadeniami, ak k tomu nie sú vytvorené stolovacie a hygienické
podmienky.
c/
Znehodnocovať, znečisťovať, alebo ináč poškodzovať pozemné komunikácie a ich
súčasti, dopravné značenia a iné zariadenia pozemných komunikácií, mestskú zeleň,
osadené lavičky, pieskoviská, detské ihriská, verejné objekty, pamätníky, osvetľovacie
telesá, verejné telefónne stanice, autobusové zastávky, autobusové čakárne, cestovné
poriadky, reklamné zariadenia a znečisťovať budovy spraymi alebo inými
nedovolenými maľbami.
d/
Vypaľovať trávu, akýmkoľvek spôsobom spaľovať zvyšky rastlín, lístie, domový
odpad na verejných priestranstvách, záhradách, pri rodinných domoch a v smetných
nádobách.
e/
Znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja.
f/
Prehrabávať a vyberať odpad zo smetných nádob, nechávať otvorené smetné nádoby .
g/
Vypúšťať splaškové vody, oleje, chemikálie a iné znečisťujúce látky do uličných
kanalizačných vpustí.
h/
Vykonávať osobnú potrebu na verejných priestranstvách.
i/
Fajčiť v čakárňach, prístreškoch a na zastávkach hromadnej dopravy.
j/
Znečisťovanie ver. priestranstiev exkrementami domácich zvierat podľa VZN
č. 3/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov.

Článok 4
Udržiavanie čistoty vodných tokov
V záujme udržiavania čistoty vodných tokov je zakázané:
a/

b/

Vhadzovať do korýt vodných tokov a nádrţí akékoľvek predmety, alebo ukladať ich
na miesta, z ktorých by mohli byť splavené alebo z ktorých by mohli spôsobiť
ekologickú haváriu.
Vylievať a vypúšťať do vodných tokov, nádrţí, kanálových vpustí, alebo do ich
bezprostrednej blízkosti zdravotne závadné tuhé látky a tekutiny, najmä ropné

c/

produkty, ţieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, exkrementy
hospodárskych zvierať a pod.
Umývať motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo odkrytých
podzemných vodách alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky alebo
mazivá mohli vniknúť do povrchových vôd a do podzemných vôd (§ 35 ods. 10 zák.
č. 184/2002 Z. z. – vodný zákon – v platnom znení).

Článok 5
Podmienky prevádzky motorových vozidiel
Ak vodič zistí závadu na technickom stave vozidla, alebo na náklade, ktorá môţe viesť
k znečisteniu verejného priestranstva, je povinný túto závady bezodkladne odstrániť. Pokiaľ
tak nemôţe urobiť sám, môţe v jazde pokračovať len po miesto, kde je moţné závadu
odstrániť a v ďalšej jazde pokračovať len po odstránení závady. Prípadne vzniknuté
znečistenie je povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
Parkoviská čistí organizácia, poverená zabezpečovaním čistoty na vymedzenom
území.
Subjekt vykonávajúci stavebné poľnohospodárske a iné práce je povinný zabezpečiť
očistenie vozidla pred vjazdom na pozemnú komunikáciu alebo verejné priestranstvo.
Okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave motorových vozidiel
na území mesta Krompachy je zakázané:
a/

b/
c/
d/
e/

Jazdiť s nadmerne znečisteným vozidlom alebo s vozidlom prepravujúcim náklad,
ktorý znečisťuje vozovku, prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti
rozprašovaniu, odkvapkávaniu alebo inému znečisťovaniu vozovky.
Jazdiť po mestskej zeleni alebo zastaviť na nej.
Znemoţňovať státím motorových vozidiel čistenie verejných priestranstiev a odvoz
komunálneho odpadu.
Vykonávať údrţbu motorových vozidiel na verejných priestranstvách (výmena olejov,
chladiacich zmesí a pod.).
Parkovanie vozidla na ceste alebo inom verejnom priestranstve po uplynutí 30 dní od
jeho vyradenia z cestnej premávky na dobu dlhšiu ako jeden rok (§ 103 ods. 4 zák.
č. 315/1996 Z. z. v platnom znení).

Článok 6
Vykladanie a nakladanie tovaru, výrobkov, obalov a iných materiálov
a/

Zastaviť vozidlo na miestnych komunikáciách a spevnených plochách pri dodrţaní
pravidiel cestnej premávky z dôvodu nakladania, alebo vykladania tovaru, výrobkov,
obalov a iných materiálov je dovolené len vtedy, ak to nie je moţné vykonať na inom

b/
c/

mieste (dvor a pod.). Naloţenie a zloţenie materiálov musí byť vykonané len
v nevyhnutné potrebnom čase.
Zakazuje sa ukladanie nepotrebných predmetov, alebo kovového šrotu na verejné
priestranstvá.
Zberné nádoby na domový odpad musia byť umiestňované na vyhradených miestach.
Na chodníkoch môţu byť ponechané len na nevyhnutne potrebný čas pred ich
vyprázdnením. Po vyprázdnení sa musia uložiť späť na vyhradené miesto.

Článok 7
Podmienky pre zvláštne užívanie verejných priestranstiev.
Uţívať verejné priestranstvo na iný účel, neţ na aké je určené, je moţné len na základe
platného povolenia.
1.

Vykonávanie stavebných prác:

a/
b/

Tieto musia byť vykonávané v súlade s platným stavebným poriadkom a súvisiacimi
predpismi.
Pri stavebných prácach je moţné sutinu, tehlu, škridlu a iný materiál spúšťať iba
pomocou krytých ţľabov umiestnených nad úroveň terénu, aby nedošlo k prášeniu
a úrazu. Spúšťať materiál iným spôsobom je zakázané.

2.

Zvláštne stavebné práce – rozkopávky:

a/

Tieto sa môţu realizovať len po vydaní povolenia na zvláštne uţívanie, vydaného
platného stavebného povolenia a za dodrţania v nich stanovených záväzných
podmienok.
Kaţdá fyzická a právnická osoba, ktorá zasahuje do verejného priestranstva, v prípade
havárie ak vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia je povinná ohlásiť zásah
Mestskému úradu v Krompachoch do 12 hod. Povolenie sa vydá dodatočne a musia
byť dodrţané všetky legislatívne podmienky bezpečnosti cestnej premávky a chodcov,
ako aj ochrany majetku druhých osôb.
Plocha rozkopávky je uvedená do pôvodného stavu na náklady ţiadateľa podľa
podmienok stanovených v povolení na zvláštne uţívanie.

b/

c/

3.

Letné stolovanie pred reštauračnými zariadeniami, kolotoče, lunaparky na verejných
priestranstvách môţu byť prevádzkované len na základe povolenia vydaného mestom
Krompachy. Je zakázané stolovanie pred reštauračnými zariadeniami na pozemných
komunikáciách okrem spoločenských podujatí, usporiadaných alebo povolených
mestom Krompachy.
Drţiteľ povolenia je povinný:

a/

b/

zabrániť poškodeniu uţívaného verejného priestranstva a jeho zariadení.
Prípadné znečistenie odstrániť a upraviť aj priľahlé plochy do pôvodného
stavu;
vylepovať plagáty, umiestňovať reklamy, pútače a iné zariadenia len na miesta
vyhradené Mestským úradom Krompachy.

Článok 8
Zodpovednosť
Za čistenie a čistotu verejného priestranstva a zimnú údrţbu zodpovedajú fyzické a
právnické osoby, ktorým prislúcha správa alebo údrţba verejných priestranstiev.

Článok 9
Povinnosti vlastníka, správcu alebo užívateľa
1.

Vlastník, správca alebo uţívateľ nehnuteľnosti je povinný:

a/
b/

Udrţiavať čistotu celej nehnuteľnosti (dvor, záhrada, podchody, vonkajšie schody).
Riadne a včasne očistiť priľahlý chodník, ktorý hraničí v zastavanom území s cestou
alebo miestnou komunikáciou.
Čistiť chodník, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou aj ak je medzi ním a nehnuteľnosťou
pruh pozemku, slúţiaci iným ako komunikačným účelom. Nerozhoduje, či je takýmto
pruhom pozemku rozdelený i samotný chodník. Za chodník sa povaţujú aj schody a
cesta upravená v podobe schodov.
Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky, alebo
komunikácie je zreteľne výškovo, alebo vodorovne označené.
Chodníky sa musia čistiť denne podľa potreby.
Vlastníci garáţí sú povinní udrţiavať čistotu pred garáţami a najbliţším okolím min.
2m.
Vlastníci, správcovia stánkov a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu
a poriadok, ak nie je určené inak, v okruhu 3 m od týchto zariadení. Ďalej sú povinní
zabezpečiť dostatok odpadkových košov, ktoré musia včas vyprázdňovať
do osobitných zberných nádob.
Prevádzkovatelia obchodov, reštaurácií, letných terasových zariadení, kultúrnych
zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok vo svojom bezprostrednom okolí,
najmenej 6 m okolo objektu, prípadne pozemku, vrátane prístupového chodníka, alebo
schodišťa.
Vlastník nehnuteľnosti (správca, uţívateľ) dvorov, záhrad a ich plotov, hraničiacich
s verejným priestranstvom, je povinný zabezpečiť ich tak, aby boli upravené,
udrţiavané a nečistoty (blato, smeti, prach) neboli na verejné priestranstvo zanášané,
vyplavované (daţďom, polievaním) aby neprekáţali chodcom (konáre stromov
a kríkov) pri uţívaní verejných priestranstiev.

c/

d/
e/
2.
3.

4.

5.

Článok 10
Priestupky a sankcie
1.

2.

3.

4.

Porušovanie ustanovení tohoto všeobecne záväzného nariadenia je priestupok, za ktorý
môţe byť príslušníkmi mestskej polície uloţená fyzickým osobám bloková pokuta
do výšky 1 000,- Sk.
Primátor mesta Krompachy môţe za porušovanie ustanovení tohoto nariadenia uloţiť
právnickej osobe pokutu do výšky 200 000,- Sk (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v úplnom znení zákona č.612/2002 Z. z. (§ 13 ods. 8)).
Rozhodnutie o uloţení pokuty za priestupok, o nároku na náhradu škody a o náhrade
trov konania moţno vykonať do troch rokov od uplynutia lehoty určenej na ich
zaplatenie.
Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta Krompachy.

Článok 11
Kontrolná činnosť
Kontrolu tohoto nariadenia vykonávajú:
1.
2.
3.
4.
5.

Mestská polícia
Mestský úrad Krompachy – oddelenie výstavby a ŢP
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
Členovia Komisie výstavby a ţivotného prostredia pri MsZ v Krompachoch
Hlavný kontrolór mesta

Článok 12
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1.
2.
3.

Týmto nariadením sa zrušuje VZN č.3/1991 o udrţiavaní čistoty a čistení verejných
komunikácií a verejných priestranstiev.
Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 27. 4. 2004.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli a platí
na celom území mesta Krompachy.

Jakub ZAHRADNÍK
primátor mesta

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KROMPACHOCH

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 6
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

odst. 1, zákona

SNR

vydáva
DOPLNOK č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2004 Mestského
zastupiteľstva v Krompachoch o čistote mesta Krompachy.
Článok 3
1. Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev.
Udrţiavanie čistoty verejných priestranstiev je spoločnou záleţitosťou všetkých právnických
a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta, ako aj všetkých obyvateľov a návštevníkov
mesta Krompachy.
V záujme zdravia, verejné poriadku, bezpečnosti občanov a pre udrţanie pozitívnych
estetických kvalít ţivota sa zakazuje :
a) Odhadzovať akýkoľvek druh odpadu, ohorky cigariet, obaly, pouţité cestovné
lístky, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, popol a iné nepotrebné veci a odpadky mimo
nádob na to určených.
b) Konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách, pred reštauračnými
a obchodnými zariadeniami, ak k tomu nie sú vytvorené stolovacie a hygienické
podmienky, a iné omamné, alebo psychotropné látky na uliciach : Druţstevná,
Rázusova, SNP, kpt. Nálepku, Veterná, Robotnícka, Stará cesta, 29. augusta,
Hornádska, Jesenkého, Štúrova, Trangusova, Stará Maša, Lorencova, Kúpeľná,
Lesnícka, Maurerova, Poštová, Hlavná, Cintorínska, Sadova, Turistická, Horská,
Partizánska,. J.I. Barča, Námestie slobody, Mikuláša Šprinca, Banská, Slovinská,
Mlynská, Zemanská, Banícka štvrť, Dolina v čase od 00.30 hod. do 23.30 hod.
c) Znehodnocovať, znečisťovať alebo ináč poškodzovať pozemné komunikácie a ich
súčasti, dopravné značenie a iné zariadenia pozemných komunikácií, mestskú
zeleň, osadené lavičky, pieskoviská, detské ihriská, verejné objekty, pamätníky,
osvetľovacie telesá, verejné telefónne stanice, autobusové zastávky, autobusové
čakárne, cestovné poriadky, reklamné zariadenia a znečisťovať budovy spraymi
alebo inými nedovolenými maľbami.
d) Vypaľovať trávu, akýmkoľvek spôsobom spaľovať zvyšky rastlín, lístie, domový
odpad na verejných priestranstvách, záhradách, pri rodinných domoch
a v smetných nádobách.
e) Znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja.

f) Prehrabávať a vyberať odpad zo smetných nádob, nechávať otvorené smetné
nádoby.
g) Vypúšťať splaškové vody, oleje, chemikálie a iné znečisťujúce látky do uličných
kanalizačných vpustí.
h) Vykonávať osobnú potrebu na verejných priestranstvách.
i) Fajčiť v čakárňach, prístreškoch a na zastávkach hromadnej dopravy.
j) Znečisťovanie verejných priestranstiev exkrementami domácich zviera podľa VZN
č. 3/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov.

Článok 10
Priestupky a sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok,
na porušenie priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1980 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov. V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci Mestskej
polície v Krompachoch.
2. Na tomto Doplnku č. 1 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na zasadnutí
dňa 21. augusta 2007 uznesením č. 7/E-1.
3. Tento Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Krompachoch 21. 8. 2007

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

Doplnok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy
č. 3 /2004 o čistote mesta
Mesto Krompachy, v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, vydáva tento doplnok:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 3/2004 o čistote mesta, sa mení
a dopĺňa takto:
1.
V článku 2 ako aj v celom texte nariadenia sa mení pojem „verejné priestranstvo“
za pojem „iné verejne prístupné miesto“.

2.
Článok 3 ods. 1 písm. b ) znie:
Konzumovať alkoholické nápoje v predajniach potravín, pred zariadeniami spoločného
stravovania, ak k tomu nie sú vytvorené stolovacie a hygienické podmienky a na iných
verejne prístupných miestach, ktoré sa nachádzajú na uliciach: Druţstevná, Rázusova, SNP,
kpt. Nálepku, Veterná, Robotnícka, Stará cesta, ul. 29. augusta, Hornádska, Jesenského,
Štúrova, Trangusova, Stará Maša, Lorencova, Kúpeľná, Lesnícka, Maurerova, Poštová,
Hlavná, Cintorínska, Sadová, Turistická, Horská, Partizánska, J.I. Barča, Námestie slobody,
Mikuláša Šprinca, Banská, Slovinská, Mlynská, Zemanská, Banícka štvrť, Dolina, v čase
od 00.30 hod. do 23.30 hod.
Toto obmedzenie sa za rovnakých podmienok vzťahuje aj na poţívanie iných
omamných alebo psychotropných látok.

3.
Na tomto Doplnku č.2 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa
23. júna 2009, uznesením č.22/D-1 Tento Doplnok č.1 nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Krompachoch 05.06.2009

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

Doplnok č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy
č. 3 /2004 o čistote mesta
Mesto Krompachy, v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, vydáva tento doplnok:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 3/2004 o čistote mesta, sa mení a dopĺňa
takto:
1.

Článok 3 ods. 1 písm. b) Doplnku č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 3/2004 o čistote
mesta sa vypúšťa.

2.

Článok 10 ods.2 znie:
Primátor mesta Krompachy môţe za porušovanie ustanovení tohto nariadenia uloţiť
právnickej osobe pokutu do výšky 6 638,– € (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v úplnom znení zákona č. 612/2002 Z.z. (§ 13 ods. 8)).

3.

Na tomto Doplnku č.3 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 26.
apríla 2010, uznesením 29/D-2. Tento Doplnok č.3 nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Krompachoch 08.04.2010
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
Vyvesené : 9.04.2010

