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Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Krompachy 

 

Číslo:  

5/2011 

 

Mesto Krompachy na základe protestu prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2) a 

§ 25 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov zo dňa 10.12.2012 na 

základe ust. § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva tento Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty 

a verejného poriadku na území mesta Krompachy: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 5/ o dodržiavaní čistoty a 

verejného poriadku na území mesta Krompachy (ďalej len „nariadenie“), sa mení a dopĺňa 

takto: 

 
Čl. 1 

 

1. Prvý, úvodný odsek nariadenia umiestnený bezprostredne pred názvom „PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“ sa nahrádza nasledovným znením: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na základe § 6 ods. 1 prvá veta, v spojení s § 4 ods. 3 

písm. g) a § 11 ods. 3 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, a podľa § 6 ods. 1 tretia veta zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe 

zákonného splnomocnenia uvedeného v § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 

3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov vydáva pre svoj územný obvod toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o 

dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Krompachy.  

 

2. Ustanovenie § 3 písm. a) nariadenia sa nahrádza nasledovným znením: 

 

a) verejným priestranstvom – všetky verejnosti prístupné miesta slúžiace na verejné účely, 

ktoré môže verejnosť obvyklým spôsobom užívať, a to miestne komunikácie (cesta, 

chodník, parkovisko), ulice, námestie, nástupné plochy zastávok verejnej dopravy, korytá 

a nábrežia vodných tokov a nádrží, fontány, mosty, trávniky, lávky, priechody, podchody, 

nadchody, schody, parky, detské ihriská, trhoviská a cintoríny, pokiaľ nie sú zverené do 

správy iným právnickým alebo fyzickým osobám.  

 

3. Ustanovenie § 3 písm. f) nariadenia sa vypúšťa. 

 

4. Ustanovenia § 4 ods. 4 písm. h), i), l), n), p) a q) nariadenia sa vypúšťajú. 

 

5. Ustanovenie § 4 ods. 4 písm. m) nariadenia sa nahrádza nasledovným znením: 

 

m)  z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny, 

prášiť koberce, pľuvať alebo iným podobným spôsobom znečisťovať verejné 

priestranstvo,  

 

6. Ustanovenia § 5 a § 6 nariadenia sa vypúšťajú. 
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Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Krompachy 

 

Číslo:  

5/2011 

 

7. Ustanovenie § 9 ods. 8 nariadenia sa nahrádza nasledovným znením: 

 

8. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v 

zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez 

prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto 

závady vznikli poľadovicou alebo snehom. 

 

8. Mení sa označenie posledného odseku ustanovenia § 9 nariadenia, ktorý je označený 

duplicitne ako odsek číslo 10, na odsek číslo 11. 

 

9. Ustanovenie § 10 ods. 1 nariadenia sa nahrádza nasledovným znením: 

 

1.  Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie 

verejného poriadku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

10. Ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) nariadenia sa nahrádza nasledovným znením: 

 

b)  na miestach, na ktorých sa nachádzajú pieskoviská, športové a rekreačné plochy určené 

pre deti a mládež a v areáloch školských zariadení,  

 

11. Ustanovenie § 11 ods. 2 nariadenia sa vypúšťa. 

 

12. Ustanovenie § 11 ods. 4 nariadenia sa nahrádza nasledovným znením: 

 

4.  Za porušenie niektorého zákazu uvedeného v ustanovení § 4 ods. 4,  tohto nariadenia 

právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže mesto uložiť pokutu 

do výšky 6.638 € podľa osobitného predpisu18.  
 

18 § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

13. Ustanovenie § 11 ods. 4 nariadenia sa nahrádza nasledovným znením: 

 

5.  Mesto môže uložiť pokutu do výšky 6.638 € podľa osobitného predpisu18 právnickej osobe 

alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ak  

a) poruší niektorý zo zákazov uvedených v ustanovení § 4 ods. 4 tohto nariadenia, 

b) vykoná stavebné práce v rozpore s ustanovením § 7 ods. 2 tohto nariadenia, 

c) vykoná zvláštne stavebné práce – rozkopávky v rozpore s ustanovením § 7 ods. 3 

tohto nariadenia, 

d) poruší zákaz stolovania pred reštauračnými zariadeniami na komunikáciách, okrem 

tých spoločenských podujatí usporiadaných alebo povolených mestom podľa § 7 ods. 

4 tohto nariadenia, 

e) držiteľ povolenia na použitie verejného priestranstva poruší niektorú z povinností 

uvedenej v § 7 ods. 4 písm. a) alebo b) tohto nariadenia, 

f) poruší niektorú z povinností uvedených v § 8 ods. 1 až 7 tohto nariadenia, 

g) poruší niektorý zákaz uvedený v § 8 ods. 9 tohto nariadenia alebo 

h) poruší niektorý zákaz uvedený v § 9 ods. 10 tohto nariadenia. 

  
18 § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
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Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Krompachy 

 

Číslo:  

5/2011 

 

Čl. 2 

1. Na tomto Doplnku č.1 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa uznesením č. 

24/G.1  zo dňa 20. februára 2013.  

2. Tento Doplnok č.1 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli po schválení 

Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ  

primátorka mesta 

 
 

 


