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Trenčín 04.08.2020

Dôvodová správa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a
o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín (ďalej len „VZN“)
upravuje povinnosti vlastníkov, správcov, užívateľov (ďalej len „užívateľov“) 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.
V článku 3 ods. 1 VZN sú upravené jednotlivé povinnosti fyzických a právnických osôb
za účelom dodržiavania čistoty a poriadku na verejných priestranstvách.
Predkladanou novelou sa navrhuje z dôvodu ochrany zdravia osôb a majetku doplniť do
článku 3 ods. 1 VZN zákaz vstupovania a kúpania sa vo fontáne Marca Aurélia na Mierovom
námestí v Trenčíne a vo fontáne pri ZUŠ K. Pádivého na Námestí SNP v Trenčíne. Uvedený
návrh je odôvodnený najmä skutočnosťou, že matky veľmi často umožňujú deťom vstupovať či
dokonca kúpať sa vo fontánach. Fontány však nie sú zariadeniami účelovo určenými na
kúpanie, naopak ide o zariadenia, do ktorých nie je vhodné vstupovať (hrozí riziko úrazu
pošmyknutím či pádom na klzkom povrchu fontán). Za účelom upozornenia na uvedené
skutočnosti sa pôvodne zvažovalo k fontánam nainštalovať tabuľky s upozornením na zákaz
vstupu do fontán, no z dôvodu možných pripomienok pamiatkového úradu k umiestneniu
takýchto tabuliek v centrálnej časti mesta (fontána Marca Aurélia na Mierovom námestí je
dokonca umiestnená v mestskej pamiatkovej rezervácii) by inštaláciou takýchto tabuliek mohli
byť spôsobené dodatočné komplikácie. Z tohto dôvodu sa prikláňame k úprave týchto zákazov
priamo vo VZN.
Predkladanou novelou sa zároveň z dôvodu duplicitnej právnej úpravy navrhuje
z článku 3 ods. 1 VZN vypustiť pôvodné písm. c) – zákaz skladovať smeti, odpadky a ich
spaľovanie a písm. j) – zákaz odstavovať autovraky, nakoľko tieto povinnosti sú súčasťou
právnej úpravy obsiahnutej v osobitnom predpise – zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 27/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie 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 tohto uznesenia.

2

-

schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.08.2020 uznesením č....., účinnosť:
............

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 nariadenie mesta Trenčín č. 27/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a
o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o
podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1. V článku 3 ods. 1 sa vypúšťa písm. c) a j).
2. 1. V článku 3 ods. 1 sa pôvodné písm. d), e), f), g) h), i) označujú ako písm. c), d), e), f), g),
h) a pôvodné písm. k) sa označuje ako písm. i).
3. V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa nové písm. j), ktorý znie:
„j) vstupovať a/alebo kúpať sa vo fontáne Marca Aurélia na Mierovom námestí v Trenčíne a vo
fontáne pri budove Základnej umeleckej školy K. Pádivého na Námestí SNP v Trenčíne.“
4. V článku 10 sa dopĺňa nový ods. 4, ktorý znie:
„4. VZN mesta Trenčín č. 27/2020, 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 13.08.2020 uznesením č. ....... a
nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Mgr. Richard Rybníček v.r.
primátor mesta
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Príloha:
Porovnanie ustanovení VZN pred a po vykonaní zmien a doplnkov:
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,
c) d) skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia, alebo nad rámec povolenia,
d) e) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
e) f) vylievať tekutiny, vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky z okien a balkónov, alebo iným
spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,
f) g) umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty na iných miestach ako na to určených,
g) h) manipulovať voľne s látkami zapáchajúcimi a škodlivými plynmi,
h) i) umývať a čistiť motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, koncových
svetiel a štátnych poznávacích značiek vozidiel,
j) odstavovať autovraky,
i) k) rušiť nočný kľud od 22.00 hod. do 6.00 hod.
j) vstupovať do a/alebo kúpať sa vo fontáne Marca Aurélia na Mierovom námestí v Trenčíne
a vo fontáne pri budove Základnej umeleckej školy K. Pádivého na Námestí SNP v Trenčíne.
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