MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

V Trenčíne, 24.06.2014

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2014 O dodržiavaní čistoty a poriadku
a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín

Návrh na uznesenie:
Na samostatnej prílohe.

Predkladá:
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta
Spracovali:
JUDr. Katarína Mrázová
vedúca Útvaru právneho
JUDr. Šimon Cibulka
útvar právny
V Trenčíne, dňa 16.06.2014

Dôvodová správa :
Podmienky dodržiavania čistoty a poriadku v meste Trenčín sú v súčasnosti obsiahnuté
vo VZN č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín (ďalej len staré VZN). Na základe
analýzy externej advokátskej kancelárie mesta Trenčín vznikla potreba prípravy nového VZN o čistote
a s tým súvisiacich oblastí.
V súčasnosti platné VZN obsahuje nepresné formulácie, keď napr. upravuje aj iné oblasti, ako sú
obsiahnuté v názve VZN a z toho vznikla tiež potreba zmeniť názov nového VZN. Viaceré články, ktoré
obsahuje staré VZN sa už v navrhovanom VZN nenachádzajú a to najmä z toho dôvodu, aby mesto
neupravovalo rôzne povinnosti a zákazy duplicitne, prípadne aby nerozširovalo, či nezužovalo povinnosti
dané jednotlivými zákonmi, ako je napr. zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách či zákon č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch.
V navrhovanom VZN došlo k upresneniu pojmu verejné priestranstvo a tiež sa špecifikovali
chodníky, na ktorých je stanovená povinnosť čistenia – musia to byť chodníky v súvislom zastavanom
území.
V navrhovanom VZN sa tiež muselo upustiť od vyžadovania rôznych povinností od vlastníkov,
správcov či užívateľov budov, alebo zvolávateľov zhromaždení. Mesto totiž nie je oprávnené požadovať
od občanov plnenie povinností, ak tu absentuje nejaké zákonné oprávnenie. V navrhovanom VZN sa na
rozdiel od starého VZN už nenachádzajú ustanovenia o využívaní povrchových a podzemných vôd, keď
túto oblasť pokrýva vodný zákon – zákon č. 364/2004 Z.z.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2014 O dodržiavaní čistoty a poriadku
a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín

Príloha: Znenie VZN

Príloha:
Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 4 ods. 3 písm. g/ a podľa § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2014
O dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v
meste Trenčín
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel úpravy
1.

2.

3.
4.
5.

Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) upravuje povinnosti vlastníkov, správcov,
užívateľov ( ďalej len „užívateľov“) pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných
objektov, ako aj obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín, s cieľom zabrániť narušovaniu
vzhľadu a prostredia mesta a znečisťovaniu verejného priestranstva. VZN tiež upravuje
podmienky zvláštneho užívania verejných priestranstiev, ako aj povinnosti užívateľov
nehnuteľností, na ktorých vznikajú odpadové vody.
Verejnými priestranstvami sa na účely tohto VZN sa rozumejú všetky pozemky, ktoré sú vo
vlastníctve alebo v správe a sú verejne prístupné. Sú to najmä mestské komunikácie (ulice,
námestia, chodníky, cesty, podjazdy, mosty, parkoviská, klenby, schody, sady, parky, lesoparky,
záhrady, ostatná verejná zeleň a pod.).
Nehnuteľnosťami na účely tohto VZN sú všetky stavby.
Inými objektmi na účely tohto VZN sú stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia, nádoby a
koše na odpadky, autobusové zastávky, záhradné lavice a reklamné zariadenia.
Čistenie je činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch odstraňujú nežiaduce nečistoty
zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej dopravy, hygieny a estetiky (odstraňovanie
závad v schodnosti, zametanie, zmývanie, kropenie a pod.).
Článok 2
Zodpovednosť za čistotu a poriadok

1. Za čistotu a čistenie verejných priestranstiev zodpovedá mesto Trenčín prostredníctvom
organizácie ním poverenej, príp. právnické a fyzické osoby, ktorým bolo zverené verejné
priestranstvo do užívania, alebo ktoré toto priestranstvo spravujú.
2. Každý je povinný užívať verejné priestranstvo spôsobom a v rozsahu zodpovedajúcemu jeho
určeniu.
3. Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti, hraničiace s verejným priestranstvom, musia byť
upravené a udržiavané tak, aby nečistota /blato, smeti, prach/ neboli na verejné priestranstvo
znášané /vetrom, vozidlom/, prípadne splavované /dažďom, polievaním/. Stromy, kríky a iné
rastliny vyčnievajúce na chodníky, musia byť ostrihané do výšky 2,5m, vyčnievajúce na cesty a
ulice musia byť ostrihané do výšky 4,2 m a konáre prerastajúce cez ploty (príp. živé ploty) musia

byť upravené na hranicu vlastného pozemku tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú
premávku.
4. Ten, komu bolo povolené užívať verejné priestranstvo osobitným spôsobom, je po jeho skončení
povinný bez odkladu uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu, najmä vykonať jeho
čistenie.
5. Obyvateľ a návštevník mesta Trenčín (ďalej len „mesto“) zodpovedá za konanie, ktorým
spôsobuje znečistenie alebo neporiadok.
Článok 3
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
1. Právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných priestranstvách.
Nesmú:
a) odkladať a odhadzovať rôzne predmety /papier, obaly, plechovky, ohorky od cigariet a iné
nepotrebné veci/ na miesta, ktoré na to nie sú určené,
b) vysypávať a rozsypávať smeti, zvyšky a odpadky z jedál a ovocia a prepravovaný materiál,
c) skladovať smeti, odpadky a spaľovať ich,
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, inzeráty na iných miestach ako na to určených,
h) manipulovať voľne s látkami zapáchajúcimi a škodlivými plynmi,
i) umývať a čistiť motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, koncových
svetiel a štátnych poznávacích značiek vozidiel a s výnimkou uvedenou v ods. 10 tohto
článku,
j) odstavovať autovraky,
k) rušiť nočný kľud od 22.00 hod. do 6.00 hod.
2. Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu /uhlie, drevo, stavebný materiál/ na verejnom
priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo verejného priestranstva /vo
dvore, objekte a pod./. Pritom treba dbať na čistotu vozovky a chodníkov, bezpečnosť chodcov,
zjazdnosť a schodnosť v najbližšom okolí. Prípadné znečistenie musí byť ihneď odstránené.
3. Tovar, ktorý je potrebné vybaliť na verejnom priestranstve, musí byť vybalený bezodkladne po
zložení. Prepravné obaly musia byť po vybalení tovaru bezodkladne z verejných priestranstiev
odstránené.
4. Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru prípadne stavebného materiálu na
verejnom priestranstve, musí sa vykonávať tak, aby toto neohrozovalo, prípadne neobmedzovalo
schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníka, bezpečnosť, zdravie a majetok občanov a aby
spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia /vietor, dážď/ neznečisťovalo svoje okolie. Sypké
materiály sa nesmú voľne skladovať, ale sa musia umiestniť vhodným spôsobom tak, aby
nedochádzalo k znečisteniu okolia, verejnej kanalizácie /napr. odplavením, odviatím vetrom/.
5. Odpadný a iný materiál na vykonávanie stavebných a pozemných prác môže byť uložený na
vozovke alebo chodníku, alebo na určenom mieste za podmienok určených v Rozhodnutí
o zvláštnom užívaní pozemných komunikácií alebo na zeleni za podmienok určených v Zábere
verejnej zelene, resp. v Rozkopávke verejnej zelene. Stavebné priestory vrátane priestorov
výkopových musia byť udržiavané tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia. Zvyšky stavebného
a iného prebytočného materiálu musí právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca stavebné
práce pravidelne odvážať a celý priestor stavby udržiavať v čistote.
Článok 4
Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období
1. Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť vozoviek okrem chodníkov, zabezpečuje podľa
osobitného programu organizácia poverená mestom, ktorá vykonáva podľa potreby posýpanie
povrchu vozovky inertným materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa

2.

3.

4.

5.
6.

zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest, frekventovaných ulíc s premávkou
hromadných dopravných prostriedkov s prechodom pre chodcov.
V zimnom období treba odstraňovať z chodníkov sneh, v prípade námrazy aj viackrát za deň a to
v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa na okraj vozovky do hromád. Na okraji vozovky treba
uvoľniť a očistiť vpusty kanalizácie, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení
poľadovice treba chodníky posýpať inertným materiálom /piesok, drvina a pod./. Je zakázané
používať chemický posyp.
Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody
z chodníkov cez komunikáciu, vjazdy do rodinných domov, parkovísk a iných spevnených plôch,
plochy potrebné na nakladanie a vykladanie tovaru, paliva, odvoz domového odpadu a pod.
Ak napadne sneh v noci alebo ak sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať
inertným materiálom najneskôr do 07.00 hodiny. Bezpečnú schodnosť treba zabezpečiť
minimálne do 21.00 hod.
Odvoz snehu zhrnutého do hromád vykonáva organizácia poverená výkonom zimnej údržby.
Udržovanie miestnych komunikácií v individuálnej bytovej výstavbe v zimnom období sa vykonáva
bez posypov podľa rozhodnutia mesta.
Článok 5
Čistenie chodníkov

1. Čistiť chodník, ktorý je priľahlý k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v súvislom zastavanom území a
hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou je povinný bez prieťahov odstraňovať vlastník,
správca alebo užívateľ nehnuteľnosti, pokiaľ závada v schodnosti chodníka vznikla znečistením,
poľadovicou alebo snehom.
2. Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo komunikácie je
zreteľne výškovo alebo vodorovne označené. Na miestach, kde chodník nie je vyznačený, treba
čistiť pruh šírky 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti.
Článok 6
Zvláštne užívanie verejných priestranstiev
1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, než pre ktorý je určený je možné len na základe
povolenia Mesta Trenčín. V povolení bude určená plocha, doba a podmienky užívania verejného
priestranstva. Vydanie takéhoto súhlasu sa spoplatňuje miestnymi daňami.
2. Pod zvláštnym užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a)
rozkopávky ciest, chodníkov a plôch zelene,
b)
umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
c)
umiestnenie stavebného zariadenia,
d)
umiestnenie predajného zariadenia,
e)
umiestnenie prenosného reklamného zariadenia typu „A“,
f)
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
g)
umiestnenie skládky,
h)
umiestnenie letnej terasy,
3. Každý, komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva je povinný:
a/
dodržiavať podmienky pre užívanie verejného priestranstva obsiahnuté vo vydanom
povolení,
b/
používať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej obmedzované jeho používanie k
pôvodnému účelu,
c/
zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
d/
zabezpečiť prístup k inžinierskym sieťam (uzáverom vody, plynu, elektrickej energie,
kanálovým vpustiam), požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov a záchrannej služby,
e/
pri skladovaní materiálov zachovávať protipožiarne a iné bezpečnostné predpisy,
f/
na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zabezpečiť potrebný dozor,
opatrenia protipožiarnej, zdravotnej a hygienickej služby,
g/
zaistiť bezpečnosť užívateľom verejného priestranstva aj po zotmení v nočnej dobe,

h/

po skončení užívania verejného priestranstva uviesť toto na svoje náklady do pôvodného
stavu v stanovenom termíne určenom povoľovacím orgánom.
Článok 7
Odpadové vody zo žúmp

1. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo žúmp sú záväzné pre celé územie mesta.
2. Vlastníci žúmp, resp. ich užívatelia sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie
kalov.
3. Užívateľ nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na
verejnú kanalizáciu alebo sústreďovať odpadové vody do vodotesných žúmp, prípadne odpadové
vody čistiť v malej čistiarni odpadových vôd (podľa povolenia príslušného orgánu štátnej správy).
Vlastníci žúmp, resp. ich užívatelia sú povinní ich udržiavať v prevádzkyschopnom stave a na
vlastné náklady zabezpečovať ich pravidelné vyprázdňovanie. Miestom zneškodňovania kalov je
čistiareň odpadových vôd Nozdrkovce a Pravobrežná čistiareň odpadových vôd Trenčín.
4. Každý majiteľ žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o
zabezpečení vývozu kalu zo žumpy oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom
mieste. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom.
Článok 8
Spoločné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú aj na dodržiavanie čistoty a poriadku na koľajových telesách
železničnej dopravy, v čakárňach a na zastávkach miestnej a verejnej dopravy, patriacich
dopravným organizáciám.
2. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa osobitných predpisov.
3. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a/ mestská polícia
b/ poverení zamestnanci mesta Trenčín
c/ členovia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania MsZ v
Trenčíne
Článok 9
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom1, alebo v prípade právnickej osoby správnym
deliktom ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona alebo o trestný čin.
2. Mestská polícia je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky, pri
ktorých dochádza k porušovaniu ustanovení tohto nariadenia.
3. Mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do
výšky 6638,-€, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN2. Pokuta je príjmom mesta.
4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa mesto dozvedelo o porušení VZN,
najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti. Na konanie o
uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 § 45, 47 alebo 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
2 § 13, ods. 8, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 24.06.2014
uznesením č.... a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Trenčín č.7/2004 o dodržiavaní
čistoty a poriadku v meste Trenčín, ako aj Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín č.
12/2009 a č.15/2008, ktorými sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.
7/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín.

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

