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Mesto Krompachy na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a na základe § 4 ods. 3 písm. n), § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. a 5, § 6 ods. 1 a § 11 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o dodržiavaní čistoty, 

verejného poriadku a ochrane zelene na území mesta Krompachy (ďalej len „VZN“ alebo 

„nariadenie“). 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto nariadenia 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. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – 

podnikateľov a právnických osôb pri dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrany 

verejnej zelene na území mesta. 

3. 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. 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

1. 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. 

2. 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. 

3. zvláštnym užívaním verejného priestranstva: 

a) výkopové práce a úpravy, ktorými sa narúša teleso miestnej komunikácie alebo jej 

súčasti alebo plôch zelene, 

b) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, 

c) umiestnenie stavebného zariadenia, 

d) umiestnenie predajného zariadenia, 

e) umiestnenie prenosného reklamného zariadenia, 

f) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 

g) umiestnenie skládky, 

h) umiestnenie letnej terasy, 

i) kultúrne akcie a zhromaždenia občanov. 
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4. 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. 

5. čistenie a udržiavanie verejného priestranstva – najmä jeho zametanie, umývanie, 

odstraňovanie blata, nánosov, naplavenín, odpadkov a iných nečistôt, buriny a tiež 

kosenie a zimná údržba. 

6. 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. 

7. nehnuteľnosťami – pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom1. 

8. chodníkom – komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, definované v osobitnom 

predpise2. 

9. miestnymi komunikáciami (ďalej aj „komunikácie“) – všeobecne prístupné a užívané 

ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej 

doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií3. 

10. čistenie verejného priestranstva je najmä jeho zametanie, zmývanie, polievanie, 

zbieranie odpadu, odstraňovanie burín, blata. 

11. verejná zeleň je zeleň na pozemkoch vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní mesta 

/stromy, krovitý porast, kvety, tráva/. Ide o parky, parčíky, aleje, zeleň pri obytných 

súboroch, zeleň pri miestnych komunikáciách, trávniky. Plocha verejnej zelene je 

verejnosti voľne prístupná, jej užívanie nie je obmedzené časom ani druhom 

návštevníkov. Verejnou zeleňou nie je cestná zeleň podľa osobitného predpisu.4 

 

      § 3 

Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách 

 

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 jeho zvláštne užívanie, 

avšak len na základe súhlasu resp. povolenia mesta (§ 4 nariadenia). 

4. Vlastník, správca, nájomca či užívateľ nehnuteľnosti hraničiacej s verejným 

priestranstvom je povinný udržiavať tieto nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z 

nich pochádzajúce neznečisťovali alebo nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali 

pri jeho využívaní, neohrozovali bezpečnosť, práva a oprávnené záujmy iných osôb a 

nenarúšali vzhľad alebo životné prostredie mesta. 

______________________ 
1 § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) 
2 § 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)  
4 § 14 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
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5. V záujme zachovania 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 odpady5 (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, 

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 porast6, spaľovať trávu, konáre stromov, kríkov, lístie a iné zvyšky 

rastlín, spaľovať akýkoľvek iný biologický odpad7 a zakladať oheň v zberných 

nádobách na odpad, 

l) ponechávať na nich exkrementy psov, za odstránenie ktorých nesie zodpovednosť 

osoba vodiaca psa8, 

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 alebo 

iným spôsobom, 

o) grilovať na balkónoch a lodžiách bytových domov9, 

______________________ 
5 § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
6 zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
7 zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
8 VZN č. 5/2003 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
9 § 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 



 MESTO KROMPACHY Strana 5/7 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrane verejnej zelene na území 

mesta Krompachy 

Číslo:              

4/2019 

 

 

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. 

 

§ 4 

Podmienky pre zvláštne užívanie verejného priestranstva 

 

1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, než na aký je verejné priestranstvo určené 

(zvláštne užívanie verejného priestranstva), je možné len na základe povolenia mesta. 

2. Každý komu bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva, je 

povinný: 

a) dodržiavať podmienky pre užívanie verejného priestranstva vo vydanom povolení, 

b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení, 

c) pri skladovaní materiálov zachovávať protipožiarne a iné bezpečnostné predpisy, 

d) po skončení užívania verejného priestranstva uviesť toto na svoje náklady do 

pôvodného stavu v stanovenom termíne, 

e) vykonať opatrenia na zamedzenie ohrozenia bezpečnosti ostatných užívateľov 

verejného priestranstva. 

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. 
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§  5 

Čistenie verejných priestranstiev 

 

1. Zimná údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií sa riadi Operačným 

plánom zimnej údržby miestnych komunikácií Mesta Krompachy na dané obdobie a 

vykonáva ju zmluvný partner mesta. Operačný plán je každoročne schválený Mestským 

zastupiteľstvom. 

2. Letná údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií vrátane zametania sa 

spravuje „Pasportom miestnych komunikácií, chodníkov, parkovacích plôch a schodov“ 

pre dané obdobie a vykonáva ju zmluvný partner mesta (ďalej len „Pasport“). Pasport je 

schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom. 

 

§ 6 

Starostlivosť o verejnú zeleň a jej údržba 

 

1. Starostlivosť o verejnú zeleň je nepretržitý proces, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšeniu 

ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene v urbanizovanom prostredí.  

Starostlivosť o verejnú zeleň zahŕňa evidenciu, tvorbu, údržbu a ochranu zelene. 

2. Údržba verejnej zelene je činnosť zameraná na udržiavanie zelene vo vyhovujúcom stave 

tak, aby mohla plniť svoje biologické a estetické funkcie. Údržba verejnej zelene je 

najmä: 

a) udržiavanie čistoty na plochách verejnej zelene, 

b) kosenie plôch verejnej zelene a ich vyhrabávanie, 

c) odburiňovanie, hnojenie a polievanie verejnej zelene, 

d) ochrana proti škodcom, parazitom a chorobám, 

e) strihanie krovitých porastov a živých plotov, orezy stromov, 

f) odstraňovanie chorých, suchých, prestarnutých a nevhodných drevín, 

g) údržba neživých prvkov verejnej zelene zabezpečovaním nutnej opravy, obnovy 

náterov, prípadne výmenou celého poškodeného zariadenia, 

h) obnova existujúcej verejnej zelene výsadbou novej zelene podľa potreby a v rámci  

rozhodnutí o náhradnej výsadbe pri výrezoch. 

3. Vlastník, nájomca a správca verejnej zelene je povinný zabezpečovať celoročnú údržbu 

verejnej zelene, jej ošetrovanie a obnovu na vlastné náklady.  

 

§ 7 

Ochrana verejnej zelene 

 

1. Cieľom ochrany verejnej zelene je predchádzanie vplyvom a zásahom ktoré ohrozujú, 

poškodzujú alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja verejnej zelene, najmä 

zamedziť mechanickému, chemickému a inému poškodzovaniu verejnej zelene 

a neopodstatnenej alebo svojvoľnej likvidácii verejnej zelene. 

2. Pri užívaní verejnej zelene je všeobecnou povinnosťou všetkých užívajúcich osôb 

zachovať poriadok a čistotu plôch verejnej zelene a vyvarovať sa všetkého, čo by viedlo 

k jej poškodeniu alebo zničeniu.  

3. Zakazuje sa jazdiť motorovým vozidlom po mestskej zeleni alebo zastaviť na nej 

motorovým vozidlom.  
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4. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku je povinný na drevinách (stromy, kríky, živý 

plot a pod.), ktoré sa nachádzajú na jeho pozemku a zasahujú na verejné 

priestranstvo (napr. chodník, miestna komunikácia, parkovisko a pod.), vykonať potrebné 

opatrenia tak, aby tieto neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku. 

5. Práce spojené s kosením trávnatých porastov a ostatných činností s údržbou 

verejnej zelene vykonáva mesto a zmluvný partner mesta na základe spracovaných 

pasportov  zelene.  

 

§ 8 

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) hlavný kontrolór mesta. 

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na 

konanie o priestupku sa vzťahuje osobitný predpis10. 

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 predpisu11. 

5. Ukladanie pokút ostatnými dozornými a inšpekčnými orgánmi sa riadi osobitnými 

predpismi12. 

 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN č. 04/2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom 

zasadnutí dňa .......    uznesením č. ... . 

2. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Krompachy dňa ... a 

zvesené dňa ... . 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne 

záväzné nariadenie mesta č. 5/2011 zo dňa 20.04.2011 o dodržiavaní čistoty a verejného 

poriadku na území mesta Krompachy. 

4. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady sú upravené v iných nariadeniach. 

5. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta.  

 

 

     Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

______________________ 
10 zákon SNR c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
11 § 27b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
12 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 


