Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného
poriadku na území mesta Krompachy
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na základe § 4 ods. 3 písm. f), g), h), n), § 6 ods. 1 a
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 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.

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie") je vytvoriť
podmienky pre utváranie a ochranu zdravého spôsobu života a práce obyvateľov Mesta
Krompachy (ďalej len „mesto“), vytvoriť podmienky pre udržiavanie čistoty miestnych
komunikácií, verejných priestranstiev a pre zabezpečenie verejného poriadku v meste.
§2
Pôsobnosť
Ustanovenia tohto nariadenia platia pre celé katastrálne územie mesta a sú záväzné pre všetky
právnické osoby so sídlom na území mesta, fyzické osoby s trvalým alebo prechodným
pobytom, miestom podnikania alebo prechodne sa zdržiavajúce na území mesta.
§3
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) verejným priestranstvom – všetky verejnosti prístupné miesta slúžiace na verejné účely,
ktoré môže verejnosť obvyklým spôsobom užívať, a to najmä miestne komunikácie (cesta,
chodník, parkovisko), ulice, námestie, nástupné plochy zastávok verejnej dopravy, korytá
a nábrežia vodných tokov a nádrží, mosty, lávky, priechody, podchody, nadchody, schody,
parky, detské ihriská, trhoviská, cintoríny a podobne, pokiaľ nie sú zverené do správy
iným právnickým alebo fyzickým osobám.
b) zariadením verejného priestranstva – predmety, ktoré sú trvalo alebo dočasne
umiestnené na verejnom priestranstve napr. lavičky, odpadové nádoby, kvetináče,
kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach verejnej
dopravy, cestovné poriadky, dopravné značky, orientačné tabule, reklamné zariadenia,
sochy, pamätníky, hroby a pod.
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c) zvláštnym užívaním verejného priestranstva – výkopové práce a úpravy, ktorými sa
narúša teleso miestnej komunikácie alebo jej súčasti, verejné priestranstvo a zeleň.
d) osobitným užívaním verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, letné stolovanie pred reštauračnými zariadeniami, umiestnenie
stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a
iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
parkoviska, umiestnenie informačno-reklamného zariadenia a pod.
e) čistenie a udržiavanie verejného priestranstva – najmä jeho zametanie, umývanie,
odstraňovanie blata, nánosov, naplavenín, odpadkov a iných nečistôt, buriny a tiež kosenie
a zimná údržba.
f) verejným poriadkom - súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych
normách, ako aj všeobecne uznávané pravidlá správania sa, ktorých dodržiavanie je
nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania a vytvárania
usporiadaného života obyvateľov mesta.
g) nehnuteľnosťami – pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom1.
h) chodníkom – komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla
oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom2.
i) priľahlým chodníkom – chodník priľahlý k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v
zastavanom území mesta a hraničí s cestou alebo s miestnou komunikáciou.
j) miestnymi komunikáciami (ďalej aj „komunikácie“) – všeobecne prístupné a užívané
ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave
a sú zaradené do siete miestnych komunikácií3.

DRUHÁ ČASŤ
DODRŽIAVANIE ČISTOTY A PORIADKU
NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE
§4
Udržiavanie čistoty na verejnom priestranstve
1. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve.
2. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich
charakteru a účelu, v súlade s verejným poriadkom a právnymi predpismi upravujúcimi
ich užívanie a zároveň sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k
znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadení verejného
priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia, t.j. pôdy, vodných tokov,
podzemných vôd, ovzdušia a podobne.
3. Verejné priestranstvo je možné užívať aj iným spôsobom, a to ako zvláštne užívanie alebo
osobitné užívanie, avšak len na základe súhlasu resp. povolenia mesta (§ 7 nariadenia).
4. V záujme zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti občanov, vytvárania zdravého
životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov mesta a estetického vzhľadu
mesta sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) vykonávať telesnú potrebu,
b) odhadzovať odpady4 (smeti, papier, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia a
zeleniny, ohorky z cigariet, cestovné lístky a pod.) mimo nádob, resp. miest na to
určených mestom,
1

§ 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
§ 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3
§ 4b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
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c) znečisťovať okolie vyberaním odpadkov zo smetných nádob, prehrabávaním sa v nich
a ponechaním smetných nádob nezatvorených (pokiaľ je ich zatvorenie technicky
možné),
d) znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením, resp.
státím vozidla pred zbernými nádobami alebo na prístupovej komunikácií k stanovišťu
zberných nádob,
e) ukladať vybavenie z domácností (chladničky, starý nábytok, elektrospotrebiče a pod.),
stavebný odpad (murivo a sutinu z búracích prác, odpady po stavebných úpravách
v objektoch, staré okná, dvere, tehly a pod.) do kontajnerov na komunálny odpad,
resp. ku stanovištiam kontajnerov,
f) vypúšťať, resp. vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové vody, fekálie,
chemikálie, oleje, pohonné látky a inak znečistené tekutiny,
g) odvádzať zo súkromných nehnuteľností povrchové vody (zrážková voda, topiaci sa
sneh a ľad) a podzemné vody (prameň, studňa) na verejné priestranstvá,
h) akokoľvek znehodnocovať, znečisťovať a ničiť zariadenia verejného priestranstva;
premiestňovať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať zariadenia verejného
priestranstva,
i) umiestňovať plagáty, oznamy, reklamy, reklamné zariadenia a pútače na iných
miestach ako na to určených,
j) bez povolenia mesta skladovať na nich stavebné materiály, palivo, škvaru, stavebný
odpad a iné materiály, alebo skladovať horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky,
k) vypaľovať trávnatý porast5, spaľovať trávu, konáre stromov, kríkov, lístie a iné zvyšky
rastlín, spaľovať akýkoľvek iný biologický odpad6 a zakladať oheň v zberných
nádobách na odpad,
l) ponechávať na nich exkrementy psov, za odstránenie ktorých nesie zodpovednosť
osoba vodiaca psa7,
m) z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny,
prášiť koberce, pľuvať alebo iným podobným spôsobom znečisťovať verejné
priestranstvo a inak obťažovať spoluobčanov nad mieru primeranú pomerom najmä
zápachom, hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými
a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,
n) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
o) grilovať na balkónoch a lodžiách bytových domov8,
p) znehodnocovať, znečisťovať alebo ináč poškodzovať komunikácie a ich súčasti
a príslušenstvo (napr. dopravné značenia a iné zariadenia komunikácií), mestskú zeleň,
ako aj zariadenie verejného priestranstva,
q) znečisťovať budovy, komunikácie a zariadenie verejného priestranstva sprejmi alebo
inými nedovolenými maľbami,
r) kúpať sa vo fontánach.
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§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
7
VZN č. 4/2011 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
8
§ 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
5
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§5
Udržiavanie čistoty vodných tokov
1. Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním nespôsoboval znečistenie vodných
tokov a nádrží, nepoškodzoval ich zariadenia a neohrozoval a nepoškodzoval život
živočíchov a rastlín v nich žijúcich.
2. Zakazuje sa:
a) do korýt vodných tokov, nádrží a fontán vhadzovať akýkoľvek odpad, alebo ho
ukladať na miesta, z ktorých by mohol byť splavený do vodných tokov alebo nádrží,
alebo spôsobiť ich znečistenie,
b) vlievať alebo vypúšťať do vodných tokov, nádrží, kanálových vpustí alebo do ich
bezprostrednej blízkosti zdravotne, hygienicky alebo bezpečnostne závadné látky a
tekutiny, a to najmä ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá (vrátane
exkrementov domácich alebo hospodárskych zvierat), tuhé a tekuté kaly, posýpacie
soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť
vody a život vo vodnom toku,
c) vykonávať údržbu alebo umývať motorové vozidlá, bicykle a iné podobné
mechanizmy vo vodných tokoch, nádržiach a na ich brehoch, z ktorých by uniknuté
pohonné látky, mazivá alebo iné chemické látky mohli vniknúť do povrchových vôd a
do podzemných vôd9,
d) prehradzovať korytá vodných tokov, bez súhlasu ich správcu upravovať alebo inak
zasahovať do brehov vodných tokov,
e) zakladať ohniská na brehoch vodných tokov.
3. Ostatné práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a
nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane a zodpovednosť za porušenie
povinností upravuje osobitný právny predpis10.
§6
Udržiavanie čistoty verejného priestranstva v súvislosti
s prevádzkou motorových vozidiel
Užívateľom miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev sa zakazuje:
a) jazdiť po nich vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru, alebo ak svojím
nákladom alebo technickým stavom (napr. vytekajúci olej) znečisťujú komunikáciu,
b) prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu
alebo inému znečisťovaniu komunikácie,
c) jazdiť motorovým vozidlom po mestskej zeleni alebo zastaviť na nej,
d) vykonávať údržbu motorových vozidiel na verejných priestranstvách, (napr. výmena
olejov, chladiacej zmesi a pod.)
e) umývať na nich vozidlá s výnimkou nutného čistenia čelného skla, reflektora,
koncového a smerového svetla a evidenčného čísla vozidla, rozoberať na nich vozidlá
a vykonávať ich údržbu resp. opravy, ktorými hrozí znečistenie verejného
priestranstva alebo komunikácie,
f) odstavovať na verejných priestranstvách nepojazdné, havarované motorové vozidlá a
vraky motorových vozidiel, resp. motorové vozidlá bez evidenčného čísla.
9

§ 39 ods. 11 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
10
zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
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§7
Podmienky pre zvláštne a osobitné užívanie verejného priestranstva
1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, než na aký je verejné priestranstvo určené, je
možné len na základe povolenia mesta.
2. Vykonávanie stavebných prác:
a) musí byť vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi; v prípade, že sa na
vykonávanie stavebných prác podľa osobitných právnych predpisov vyžaduje
povolenie, je možné ich realizovať len na základe takého povolenia, resp. rozhodnutia,
b) sa musí vykonávať tak, aby bolo možné sutinu, tehlu, škridlu a iný stavebný materiál
alebo stavebný odpad spúšťať iba pomocou krytých žľabov umiestnených nad
úrovňou terénu, aby nedošlo k nežiaducemu prášeniu na verejné priestranstvo alebo
k úrazu osoby nachádzajúcej sa na verejnom priestranstve.
3. Vykonávanie zvláštnych stavebných prác - rozkopávok:
a) musí byť realizované v súlade s platnými právnymi predpismi po vydaní povolenia na
zvláštne užívanie verejného priestranstva, vydaného stavebného povolenia a za
dodržania v nich stanovených záväzných podmienok,
b) v mimoriadnych neodkladných a naliehavých prípadoch (napr. vznik havárie alebo
nebezpečenstva všeobecného ohrozenia) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá
svojimi stavebnými prácami zasahuje do verejného priestranstva, povinná ohlásiť svoj
zásah Mestskému úradu v Krompachoch bez zbytočného odkladu, najneskôr do 12
hodín od vykonania zásahu. Povolenie na vykonávanie zvláštnych stavebných prác sa
vydá dodatočne. Pri realizácii takýchto stavebných prác musia byť dodržané všetky
legislatívne podmienky bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti
chodcov, ako aj ochrany majetku tretích osôb.
c) je možné za predpokladu, že plocha rozkopávky bude uvedená do pôvodného stavu na
náklady žiadateľa podľa podmienok stanovených v povolení na zvláštne užívanie.
4. Letné stolovanie pred reštauračnými zariadeniami, kolotoče, lunaparky môžu byť
prevádzkované len na základe povolenia vydaného mestom. Je zakázané stolovanie pred
reštauračnými zariadeniami na komunikáciách, okrem tých spoločenských podujatí
usporiadaných alebo povolených mestom. Držiteľ povolenia na použitie verejného
priestranstva podľa tohto odseku je povinný:
a) urobiť všetky opatrenia na ochranu verejného priestranstva a jeho zariadenia pred jeho
poškodením alebo znečistením, a po skončení uviesť priľahlé plochy na vlastné
náklady do pôvodného stavu,
b) vylepovať plagáty, umiestňovať reklamy, pútače a iné zariadenia len na miesta
vyhradené mestom.
§8
Zodpovednosť za čistenie verejného priestranstva
a miestnych komunikácií
1. Čistenie verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií s výnimkou
verejných priestranstiev, ktorých čistenie zabezpečujú subjekty osobitne uvedené v ods. 2
až 9, zabezpečujú subjekty zmluvne poverené mestom, resp. právnické osoby, ktoré toto
verejné priestranstvo užívajú.
2. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného
priestranstva, je povinný toto znečistenie alebo poškodenie na vlastné náklady
bezodkladne odstrániť, resp. vykonať inú nápravu. V prípade, že tak nevykoná,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

znečistenie odstráni mesto (resp. správca verejného priestranstva) na náklady toho, kto
znečistenie (poškodenie) spôsobil.
Zvolávateľ zhromaždenia11 alebo usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia12 je
povinný zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene na vlastné
náklady do 2 hodín od ukončenia zhromaždenia alebo podujatia.
Subjekty vykonávajúce stavebné úpravy nehnuteľností (napr. zatepľovanie a pod.) sú
povinné dodržiavať čistotu a poriadok okolia v súlade s osobitným právnym predpisom13 s
podmienkami stanovenými v rozhodnutí príslušného stavebného úradu a v súlade s týmto
nariadením.
Vlastníci, resp. prevádzkovatelia zariadení lunaparkov, cirkusov a iných podobných
zariadení, sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok nielen na ploche záberu, ale aj v
okruhu 5 metrov od hranice záberu verejného priestranstva, a to čistením a umiestnením
dostatočného počtu nádob na drobný odpad (odpadkový kôš, vrece a pod.) a
zabezpečením ich pravidelného a riadneho vyprázdňovania do zbernej nádoby na odpad z
vlastného podnikania.
Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia dočasných zariadení na prevádzkovanie
(pojazdných predajní, bufetov, pohostinských zariadení, reštaurácií, obchodných
prevádzok pre predaj potravinárskeho tovaru, cukroviniek, ovocia, zeleniny a predajných
stánkov s občerstvením, letných terás) a ostatných dočasných zariadení sú povinní
zabezpečiť čistotu a poriadok v okolí svojej prevádzky do vzdialenosti 5 metrov, ak nie je
určené inak. Aj na tieto subjekty sa vzťahuje povinnosť zabezpečenia pravidelného a
riadneho vyprázdňovania nádob na drobný odpad ako v predchádzajúcom odseku.
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 znečistením. Za čistotu a čistenie chodníkov pred obchodnými
prevádzkami, inštitúciami a inými zariadeniami podľa prvej vety tohto odseku
zodpovedajú ich vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia, a to aj v čase, keď nie sú v
prevádzke. Tieto subjekty sú povinné zverejniť na viditeľnom mieste osobu zodpovednú
za čistotu chodníka, a to uvedením jej mena a priezviska, tel. kontaktu, resp. názvu sídla a
tel. kontaktu, a to aj mimo prevádzkového času.
Zametané nečistoty sa ukladajú do nádob určených na komunálny odpad.
Zakazuje sa zametanie na verejnú zeleň, do uličných vpustí, vodných tokov, verejných
studní, na zelené pásy, pod schody, lavičky, kvetináče, do blízkosti umeleckých diel a
pod.
§9
Zodpovednosť za zimnú údržbu verejného priestranstva
a miestnych komunikácií

1. Zimná údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť
chodníkov sa zabezpečuje podľa potreby odstraňovaním snehu, ľadu, námrazy alebo
znečistenia (napr. zvyšky posypového materiálu a pod.), pokiaľ vytvárajú, alebo by mohli
vytvoriť závady v zjazdnosti a schodnosti, a to pluhovaním, zhŕňaním, prípadným
odvozom snehu a posypom vhodným posypovým materiálom.

11

zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
13
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov
12
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2. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť
chodníkov okrem úsekov vymedzených v ods. 8, 9 a 10 zabezpečuje mesto.
3. Zimná údržba sa vykonáva podľa dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií, to
znamená, že sa prednostne zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, ulíc s premávkou verejnej
dopravy, nástupných plôch zastávok verejnej dopravy, priechodov pre chodcov, schodov,
mostov, lávok, zberných komunikácií a komunikácií s veľkými stúpaniami.
4. Pri odstraňovaní a hromadení snehu je potrebné dbať na to, aby neboli zatarasené
priechody pre chodcov, prístup a príjazd k stojiskám nádob na domový odpad, vjazdy,
vstupy do budov, prístupy k zastávkam verejnej dopravy, kanalizačné vpuste a pod. V
prípade odvozu snehu sa tento odváža na miesto určené mestom.
5. Pri tvorení poľadovice je nutné použiť posypový inertný materiál (piesok, kamenná drť a
pod.). Posyp chloridmi (chemický posyp) sa môže aplikovať len na živičné povrchy a len
tam, kde je to nevyhnutne potrebné.
6. V zimnom období je potrebné zbavovať chodníky snehu a námrazy aj viackrát za deň, a to
zásadne v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa do hromád na okraj vozovky tak, aby sa v
prípade odmäku zabezpečil odtok vody do kanalizačných vpustí.
7. Kde sa chodník nenachádza, spriechodňuje sa verejné priestranstvo hraničiace s
nehnuteľnosťou potrebné ku chôdzi v šírke 2 m, maximálne však po krajnicu cesty.
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. V opačnom prípade tieto osoby zodpovedajú
za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti chodníkov, spôsobené poľadovicou
alebo snehom.
9. Schodnosť chodníkov pred obchodnými prevádzkami, inštitúciami a inými zariadeniami
zabezpečujú osoby uvedené v § 8 ods. 7 tohto nariadenia.
10. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný:
a) riadne a včas očistiť priľahlý chodník, ktorý hraničí s cestou alebo miestnou
komunikáciou,
b) očistiť chodník, ktorý hraničí s priľahlou nehnuteľnosťou aj ak je medzi ním
a nehnuteľnosťou pruh pozemku slúžiaci iným ako komunikačným účelom.
Nerozhoduje, či je takýmto pruhom pozemku rozdelený i samotný chodník. Za
chodník sa v tomto prípade považujú aj schody a cesta upravená v podobe schodov.
c) čistiť chodník po celej šírke, pokiaľ jeho oddelenie od vozovky alebo komunikácie je
zreteľne výškovo alebo vodorovne označené,
d) čistiť chodník podľa potreby prípadne aj denne.
10. Čistenie miestnych komunikácií a parkovísk po zimnej údržbe (posypový materiál) sú
poverené osoby povinné vykonávať výlučne mokrou technológiou (kropením,
polievaním) z dôvodu zabránenia znečisťovania životného prostredia prachom.

TRETIA ČASŤ
DODRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU
§ 10
Doba odpočinku, ochrana nefajčiarov,
predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov
1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie
verejného poriadku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými
mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami.
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2. Pravidlá dodržiavania doby odpočinku sú podrobnejšie upravené v osobitnom všeobecne
záväznom nariadení mesta14.
3. Na zákaz fajčenia sa vzťahuje osobitný predpis15. Ďalej sa zakazuje fajčiť:
a) v ochranných prístreškoch na zastávkach verejnej dopravy a v otvorených
nástupištiach v priestore, ktorý slúži pre cestujúcich, pričom na účely zákazu fajčenia
dĺžka otvoreného nástupišťa zastávky verejnej dopravy je 32 m od označníka zastávky
a šírka 3 m od okraja vozovky,
b) na miestach, na ktorých sa nachádzajú pieskoviská, športové a rekreačné plochy
určené pre deti a mládež, a tiež v ich bezprostrednej blízkosti a v areáloch školských
zariadení,
c) na verejných trhoviskách a na cintorínoch.
4. Pravidlá predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov sú podrobnejšie upravené
v osobitnom všeobecne záväznom nariadení mesta16.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) príslušníci Mestskej polície v Krompachoch,
b) zamestnanci mesta organizačne zaradení na oddelení výstavby a životného prostredia
MsÚ v Krompachoch,
c) poslanci Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
d) členovia komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Krompachoch,
e) hlavný kontrolór mesta.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na
konanie o priestupku sa vzťahuje osobitný predpis17.
3. V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci Mestskej polície v Krompachoch.
4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou
na podnikanie môže mesto uložiť pokutu do výšky 6.638 € podľa osobitného predpisu18.
5. Ukladanie pokút ostatnými dozornými a inšpekčnými orgánmi sa riadi osobitnými
predpismi19.

§ 12
14

VZN č. 5/1995 o pravidlách spolunažívania
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
16
VZN č. 3/2010 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
17
zákon SNR c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
18
§ 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
19
napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
15
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Účinnosť nariadenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Krompachoch dňa 20. apríla 2011 uznesením číslo 4/F.3.
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Krompachy dňa 21. apríla 2011 a
zvesené dňa 6.mája 2011.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 6. mája 2011 .
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2004 o čistote mesta v znení jeho Doplnku č. 1, 2 a 3.

Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.
primátorka mesta

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa 5. apríla 2011
Zvesené z úradnej tabuli pred schválením dňa 20. apríla 2011
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa 21. apríla 2011
Zvesené z úradnej tabuli po nadobudnutí účinnosti dňa 6. mája 2011

9

MESTO KROMPACHY

Doplnok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 5/2011
o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na
území mesta Krompachy
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

29.1.2013

Zverejnený na internetovej stránke mesta:

29.1.2013

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

13.2.2013

Vyhodnotenie pripomienok:

14.2.2013

Vydané všeobecne záväzného nariadenie
Schválené na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch dňa:
Číslo uznesenia:

20.02.2013
24/G.1

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa:

28.02.2013

Účinné dňom:

15.03.2013

Zvesené z úradnej tabule dňa:

14.03.2013

MESTO KROMPACHY

Strana 2/4

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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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.
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§ 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

1.
2.
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Čl. 2
Na tomto Doplnku č.1 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa uznesením č.
24/G.1 zo dňa 20. februára 2013.
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

