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Stanovisko komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania:      
Komisia na zasadnutí dňa 12.06.2018 nebola uznášaniaschopná.  
 
      
                                       
Návrh   VZN   je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 
na roky 2016 – 2022  s výhľadom do roku 2040.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne 20.06.2018 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 

Zákon č.106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v čl. II novelizuje zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov. Zásadnou zmenou je vypustenie povinnosti, že závady v 
schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a 
hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, 
správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo 
snehom, a teda tieto subjekty nebudú zodpovedať za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti 
na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov 
odstránené. Podľa účinnej úpravy sa táto povinnosť prenáša na obce a mestá (viď § 9 ods.2 cestného 
zákona: „Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti 
chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.“) Zároveň sa zo 
zákona vypustilo ustanovenie, že rozsah povinností pri čistení verejných priestranstiev a chodníkov  
upravujú s prihliadnutím na miestne pomery obce a mestá svojimi všeobecne záväznými 
nariadeniami. Vzhľadom k uvedenému je potrebné vypustiť ustanovenia týkajúce sa čistenia verejných 
priestranstiev a čistenia chodníkov (článok 4 a článok 5).  

 
V súvislosti s prerokovaným upozornením prokurátora a prípravou VZN o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp navrhujeme vypustiť článok 7 zo znenia VZN, pretože táto časť bude súčasťou nového 
VZN. 

 
Ďalšie zmeny vo VZN vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení (dopĺňa sa do úvodu VZN §4 

ods.5 písm. a) bod 2. a upravuje sa poznámka pod čiarou 2)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   
 
s c h v a ľ u j e   
 
VZN mesta Trenčín č.7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín  č.8/2014 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín 
v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 4 ods. 3 písm. g/, §4 ods.5 písm. a) bod 2. a § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  
 

v y d á v a 
 

VZN mesta Trenčín č. 7/2018,  
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín č. 8/2014  

o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev 
v meste Trenčín  

 
 
VZN č.8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných 
priestranstiev v meste Trenčín sa  mení a dopĺňa nasledovne:  
 
1. Úvod VZN znie:  
„Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 4 ods. 3 písm. g/, § 4 ods.5 písm. a) bod 2. a § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov“  
 
2. V článku 1 ods. 1  sa vypúšťa slovo „pozemkov“ a na konci ods. vypúšťa slovné spojenie „ako aj 
povinnosti užívateľov nehnuteľností, na ktorých vznikajú odpadové vody.“ 
 
3.V článku 1 ods. 2 znie: 
 
„2. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez 
obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak.“ 
 
4. Zo znenia VZN sa vypúšťajú články 4-5. 
 
5. Zo znenia VZN sa vypúšťa článok 7. 
 
6. V článku 9 ods.3 znie: 
„3.Mesto uloží pokutu  právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi do výšky 6638,-€, ak 
poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN 2). Pokuta je príjmom mesta.“ 
 

7. Poznámka pod čiarou 2) znie nasledovne: 
 
„2) § 27b ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov“ 
 
8. V článku 10 sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie: 
 
„3. VZN mesta Trenčín č.7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín č. 8/2014 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 04.07.2018 uznesením č. ... a nadobúda účinnosť 
15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 

       Mgr. Richard Rybníček  
primátor mesta 

 
 
 
 
 



 
Príloha – VZN č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania 
verejných priestranstiev v meste Trenčín  - výňatok s vyznačenými zmenami 

 

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  
 
Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 4 ods. 3 písm. g/, § 4 ods.5 písm. a) bod 2. a § 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.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. 
 
2.Verejnými priestranstvami sa na účely tohto VZN sa rozumejú všetky pozemky, ktoré sú vo 
vlastníctve alebo v správe Mesta Trenčín 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.).  

 
2. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez 
obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak. 

 
3.Nehnuteľnosťami na účely tohto VZN sú všetky pozemky a stavby. 
4.Inými objektmi na účely tohto VZN sú stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia, nádoby a 
koše na odpadky, autobusové zastávky, záhradné lavice a reklamné zariadenia. 
5.Čistenie je činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch odstraňujú nežiadúce nečistoty zhoršujúce 
stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej dopravy, hygieny a estetiky (odstraňovanie závad v 
schodnosti, zametanie, zmývanie, kropenie a pod.). 
 
 

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 zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest, 
frekventovaných ulíc s premávkou hromadných dopravných prostriedkov s prechodom pre 
chodcov. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Odvoz snehu zhrnutého do hromád vykonáva organizácia poverená výkonom zimnej údržby. 
6. Udržovanie miestnych komunikácií v individuálnej bytovej výstavbe v zimnom období sa 

vykonáva bez posypov podľa rozhodnutia mesta. 
 

Článok 5 
Čistenie chodníkov 

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

zastavanom území mesta a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez 
prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady 
vznikli 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 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. Za porušenie ustanovení tohto 
nariadenia môže príslušník  Mestskej polície uložiť pokutu do výšky  33,- €. 

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. 

3.Mesto uloží pokutu  právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi do výšky 6638,-€, ak 
poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN 2). 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 konaní3. 

 
Článok 10 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto VZN mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 
28.10.2014  uznesením č. 1385 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. 
 

3. VZN mesta Trenčín č.7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín č. 8/2014 
o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných 
priestranstiev v meste Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 04.07.2018 
uznesením č. ... a nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
 
 

 

                                                 
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 § 27b ods. 2 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
3 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 


