Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble
č. 5/2018
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Vráble
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Predmetom úpravy podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je
určenie podmienok a zásad starostlivosti pri dodržiavaní verejného poriadku a verejnej
čistoty na území mesta Vráble.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie upravuje povinnosti vlastníkov (správcov, užívateľov)
pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov, ako aj obyvateľov
a návštevníkov mesta s cieľom zabrániť narušovaniu vzhľadu a prostredia mesta
a znečisťovaniu verejného priestranstva.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
(1) Verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory, plochy, ktoré slúžia verejnému
užívaniu. Sú to:
- cesty, miestne komunikácie, ulice, chodníky, námestia, mosty,
- parky, verejná zeleň a účelové plochy pre športovanie,
- okolie podnikov, organizácií a rodinných domov,
- priestranstvá občianskej vybavenosti,
- areály škôl, okolie kostolov a cirkevných budov,
- iné verejné priestranstvá, ktoré slúžia na verejné užívanie resp. sú verejne prístupné a
sú vo vlastníctve mesta.
(2) Užívanie verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev
obyvateľmi mesta ako aj inými osobami obvyklým spôsobom. Užívaním verejného
priestranstva obvyklým spôsobom nie je jeho využívanie osobitným spôsobom v rozsahu
príslušného oprávnenia alebo povolenia.
(3) Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané cesty, ulice, námestia, chodníky,
parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné priechody, verejné schodištia.
(4) Nehnuteľnosťami a inými objektmi sú na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia
všetky trvalé i dočasné stavby, stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia, nádoby
a koše na odpadky, stojiská kontajnerov na odpad a pod.
§3
Zodpovednosť za čistotu a poriadok
(1) Vlastníci (správcovia, užívatelia) pozemkov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových
priestorov zodpovedajú za čistotu a poriadok verejných priestranstiev, nehnuteľností
a iných objektov priľahlých k ich pozemkom na území mesta bez ohľadu na to, akým
spôsobom k znečisteniu došlo a sú povinní bezodkladne znečistenie alebo neporiadok
odstrániť; ich práva a nároky voči znečisťovateľovi ostávajú zachované.
(2) Za čistotu a poriadok podľa ods. 1 zodpovedá aj zvolávateľ zhromaždenia.
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(3) Vlastník (správca, užívateľ) budovy môže dodržiavanie čistoty a poriadku na fasáde
budovy, na chodníku, na priľahlom priestore zmluvne preniesť aj na inú právnickú, či
fyzickú osobu, napr. nájomca nebytových priestorov, domovník, upratovačka. Meno
a adresa tejto osoby musí byť zverejnená na viditeľnom mieste. V takomto prípade sa
môže vymáhať plnenie povinností podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia aj
od týchto osôb.
(4) Pri vykonávaní stavebných a iných prác zodpovedá investor a zhotoviteľ za čistotu
a poriadok.
(5) Obyvateľ alebo návštevník mesta zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje znečistenie
alebo neporiadok.
§4
Dodržiavanie čistoty a poriadku na pozemkoch a iných nehnuteľnostiach
(1) Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom, musia
byť upravené a udržiavané tak, aby nečistota, blato, smeti a prach neboli zanášané
na verejné priestranstvo (vetrom, automobilmi), príp. splavované (dažďom, polievaním)
a aby neprekážali chodcom (konáre stromov a kríkov) pri používaní verejných
priestranstiev.
(2) Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udržiavané tak, aby svojím stavom (opadávajúca
omietka, deravé odpadové žľaby a ríny, preplnené nádoby a koše na odpadky, plagáty
a nápisy na miestach, ktoré nie sú na to určené a pod.) nenarúšali vzhľad a prostredie
mesta, neohrozovali bezpečnosť chodcov a nepoškodzovali ani ich majetok a životné
prostredie.
(3) Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, kioskov, pojazdných predajní a podobných zariadení
sú povinní zabezpečiť čistou a poriadok, ak nie je určené inak, do vzdialenosti dvoch
metrov od týchto zariadení, a to najmä zabezpečením dostatočného počtu košov
na odpadky, upozornením zákazníkov na odhadzovanie odpadkov do nich a pravidelným
vyprázdňovaním týchto košov. Odpady sa nesmú vyprázdňovať do uličných košov
na odpadky, ale do osobitne objednaných zberných nádob.
(4) Vlastníci (správcovia, užívatelia) nehnuteľností a oplotených pozemkov sú povinní
postarať sa o riadny odvoz komunálneho odpadu a v prípade potreby aj o odvoz iného
odpadu.
(5) Zberné nádoby nesmú byť bez povolenia MsÚ umiestnené na chodníku, okraji cesty, ani
na inom verejnom priestranstve, okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom
(vyprázdnením). Ak vlastník nemôže umiestniť zbernú nádobu na vlastnom pozemku,
o mieste jej umiestnenia rozhodne MsÚ.
(6) Právnické a fyzické osoby vykonávajúce odvoz odpadu sú povinné zabezpečiť očistenie
vozovky alebo iného priestranstva, ktoré bolo pri nakladaní a vysýpaní smetí znečistené.
§5
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
(1) Právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných
priestranstvách. Je zakázané:
a) odkladať a odhadzovať rôzne predmety (papier, obaly, škatule, plechovky, fľaše,
ohorky z cigariet a iné nepotrebné veci) na miesta, ktoré nie sú na to určené,
b) vysypávať a rozsypávať smeti, zvyšky a odpadky jedál, ovocia a prepravovaný
materiál,
c) skladovať smeti, odpadky a spaľovať ich,
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d) skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
e) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
f) vylievať tekutiny, vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky z okien a balkónov alebo
iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,
g) umiestňovať plagáty, reklamy a inzeráty na iných miestach, ako na to určených,
h) šíriť zápach alebo vypúšťať škodlivé plyny.
(2) Nakladanie a vykladanie tovaru alebo iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný materiál)
na verejnom priestranstve možno vykonávať len vtedy, ak sa nedá vykonať mimo
verejného priestranstva (vo dvore, v objekte a pod.). Preto treba dbať na čistotu vozovky
a chodníkov, bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť v najbližšom okolí. Prípadné
znečistenie musí byť ihneď odstránené. V prípade krátkodobého vyloženia materiálu
na chodník musí zostať polovica chodníka voľná.
(3) Ak MsÚ povolil dočasné skladovanie tovaru, príp. stavebného materiálu na verejnom
priestranstve, musí sa vykonať tak, aby toto neohrozovalo, príp. neobmedzovalo
schodnosť chodníkov a zjazdnosť komunikácií, bezpečnosť, zdravie, majetok občanov,
a aby spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia (vietor, dážď) neznečisťovalo svoje
okolie. Sypké materiály sa nesmú voľne skladovať, ale sa musia umiestniť vo vhodnej
nádobe alebo zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia a verejnej kanalizácie
(napr. odplavením alebo odviatím vetrom). Pri požadovaní odvozu väčšieho množstva
odpadu si musí majiteľ objednať kontajner alebo vozidlo určené na tento účel.
(4) Skládky odpadu možno zriaďovať len na miestach, ktoré na tento účel určí príslušný orgán
činný v stavebnom konaní. To platí aj pre skládky zriaďované právnickými či fyzickými
osobami na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve, prípadne v správe alebo užívaní.
Spaľovať odpad v zberných nádobách je zakázané.
(5) Stavebný a iný materiál na vykonávanie stavebných a iných podobných prác môže byť
uložený na vozovke alebo chodníku len za podmienok určených stavebným povolením,
povolením na rozkopávku, alebo povolením na osobitné využívanie verejného
priestranstva. Stavebné priestory, vrátane priestorov výkopových, musia byť upravené tak,
aby nedochádzalo k znečisteniu okolia. Zvyšky stavebného a iného prebytočného
materiálu a zeminy musí investor pravidelne odvádzať a celý priestor stavby udržiavať
v čistote.
(6) Trvalé rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na iný než komunálny odpad môže
vykonávať organizácia len na základe povolenia primátora.
(7) Zvolávateľ zhromaždenia a organizátor podujatia je povinný na verejných priestranstvách
na vlastné náklady zabezpečiť očistenie zhromaždovacieho priestoru najneskôr do 4 hodín
po ukončení zhromaždenia a nahradiť prípadnú škodu spôsobenú účastníkmi
zhromaždenia na zeleni a iných verejných zariadeniach.
§6
Čistenie miestnych komunikácií - chodníkov
(1) Za údržbu, čistotu a schodnosť chodníkov zodpovedá správca miestnej komunikácie.
(2) Údržbou, udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa rozumie najmä ich zametanie,
zmývanie, splachovanie, odstraňovanie blata, snehu, poľadovice, buriny, odpadkov
a iných nečistôt brániacich ich riadnemu užívaniu.
(3) Chodníky sa musia očistiť podľa potreby. Očistením sa rozumie povinnosť kropiť
a zametať, odstraňovať burinu a nálety, blato, sneh, ľad, odpadky a iné nečistoty. Ak sú
pre to vhodné podmienky, vykonáva sa to umývaním alebo splachovaním. Kropiť sa
nesmie pri nízkych teplotách, ak je nebezpečenstvo námrazy.
(4) Hlavné čistenie sa musí vykonať tak, aby chodci boli najmenej obťažovaní.
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(5) V priebehu dňa treba vykonávať doplnkové čistenie a odstránenie odpadkov, papierov
a podobne.
(6) Smeti z chodníka sa nesmú na ňom ponechávať, ani zhŕňať na okraj vozovky, na verejnú
zeleň, do kanalizačných vpustí, na zelené pásy. V menších množstvách je možné ich
uložiť do zberných nádob na komunálny odpad, pri väčšom množstve treba zabezpečiť
jeho mimoriadny odvoz.
§7
Čistenie miestnych komunikácií – ciest
(1) Za údržbu čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií a za pravidelné čistenie prejazdných
úsekov ciest zodpovedá správca miestnej komunikácie.
(2) Údržbou, udržiavaním čistoty a zjazdnosti miestnych komunikácií sa rozumie najmä ich
zametanie, kropenie, umývanie, odstraňovanie snehu a poľadovice a čistenie
kanalizačných a uličných vpustí.
§8
Čistenie miestnych komunikácií v zimnom období
(1) Za údržbu, čistotu, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov zodpovedá
správca miestnej komunikácie.
(2) Zimnú údržbu verejných priestranstiev, čistotu, zjazdnosť miestnych komunikácií
a schodnosť chodníkov, zabezpečuje podľa Operačného plánu pre výkon zimnej údržby
miestnych komunikácií v meste Vráble a mestských častiach na príslušný kalendárny rok
organizácia, poverená mestom, ktorá vykonáva podľa potreby posýpanie povrchu vozovky
inertným alebo chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne
sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest, frekventovaných ulíc
s premávkou hromadných dopravných prostriedkov a priechodov pre chodcov. Sneh sa
odváža na skládky určené MsÚ.
(3) Pri väčších snehových alebo námrazových kalamitách, kde organizácia poverená zimnou
údržbou by nestačila vlastnými silami zabezpečiť nevyhnutnú schodnosť a zjazdnosť ciest,
chodníkov a verejných priestranstiev, môže poveriť touto činnosti v rámci spolupráce inú
fyzickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa, alebo právnickú osobu.
§9
Spôsoby užívania verejného priestranstva
(1) Spôsoby užívania verejného priestranstva sa delia na:
a) Obvyklé užívanie verejného priestranstva,
b) Osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Obvyklé užívanie verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných
priestranstiev obyvateľmi mesta ako aj inými osobami obvyklým spôsobom.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie jeho využívanie nad obvyklú
mieru alebo iné, než obvyklé účely, a to najmä:
- užívanie verejného priestranstva na uloženie odpadu, postavenie stavebného
zariadenia (lešenia, ostatné stavebné zariadenie), uloženie veľkoobjemového
kontajnera a pod.,
- užívanie verejného priestranstva na reklamné účely, propagačné a komerčné účely,
prezentácie firiem a politických strán,
- trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska,
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užívanie verejného priestranstva v zmysle osobitného všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach,
- užívanie verejného priestranstva pre poskytovanie dočasných pohostinských
a reštauračných služieb v dočasných posedeniach pred trvalou prevádzkovou
jednotkou.
(4) Bez povolenia mesta je osobitné užívanie verejného priestranstva zakázané.
(5) Za osobitné užívanie verejného priestranstva mesto vyrubuje poplatok v zmysle platného
VZN mesta o miestnych daniach.
-

§ 10
Spoločné ustanovenia
(1) Znečisťovanie verejného priestranstva skladovaním materiálu a odpadu bez povolenia sa
posudzuje ako osobitné využívanie verejného priestranstva, za čo sa vyrubí poplatok
v zmysle VZN o miestnych daniach. Povinnosť zaplatiť pokutu podľa § 4 odseku 4 a 5
tohto všeobecne záväzného nariadenia nie je týmto dotknutá.
(2) Ak znečistenie neodstráni fyzická alebo právnická osoba, ktorá za znečistenie zodpovedá,
môže to podľa § 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia z poverenia mestského úradu
vykonávať iná organizácia na náklady zodpovednej právnickej alebo fyzickej osoby.
Povinnosť zaplatiť pokutu podľa § 10 ods. 4 tohto VZN tým nie je dotknutá.
(3) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa osobitných
predpisov.
(4) Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú príslušné orgány:
- poverení pracovníci Mestského úradu vo Vrábľoch,
- mestská polícia vo Vrábľoch,
- poslanci MsZ vo Vrábľoch,
- hlavný kontrolór mesta.
(5) Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia:
a) právnickou osobou, alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže mesto
postihnúť podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov do výšky 6 638 Eur, resp. podľa osobitných predpisov,
b) fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa zákona
č. 372/1990Zb. o priestupkoch.
§ 11
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Vráble č. 2/2010
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Vráble.
(2) Toto nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Vrábľoch dňa
12. 12. 2018 uznesením č. 14/2018 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na
úradnej tabuli mesta Vráble.
Návrh zverejnený dňa: 27. 11. 2018
Vyvesené: 17. 12. 2018
Nadobúda účinnosť: 1. 1. 2019
Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble
v. r.
Za správnosť a úplnosť: Mgr. Richard Galambiovský, referent OŽPaV MsÚ Vráble
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