Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov
č. .../2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku
na území mesta Bardejov
V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Mesto Bardejov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
.../2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov.
Dňom zverejnenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme do podateľne MsÚ Bardejov, elektronicky na e-mailovú adresu:
slavomir.kmecik@bardejov.sk alebo ústne do zápisnice na oddelení životného prostredia
MsÚ Bardejov. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z
pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. Na ostatne podnety nemusí navrhovateľ
nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 zák. č. 369/1990
Zb.).
Dôvodová správa
Dosiaľ platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 54/2004 o dodržiavaní
čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov, zo dňa
11.07.2005, nie je zosúladené so zákonmi a na základe skúseností z praxe špecifickejšie
nedefinuje pojmy a výklad pojmov upravujúcich povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov
nehnuteľností a verejných priestranstiev, ako aj obyvateľov a návštevníkov mesta Bardejov s
cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie, udržiavať čistotu a poriadok na území
mesta.
Navrhované nariadenie bolo vypracované v spolupráci s ostatnými oddeleniami úradu
a zaslané na pripomienkovanie do príslušných komisií. Pravidelnou kontrolou realizácie
ustanovení navrhovaného VZN je vytvorený predpoklad pozitívneho vplyvu na udržiavanie
čistoty a poriadku v meste.
Návrhu na zrušenie aktuálne platného nariadenia predchádzal pôvodne zámer v
súčasnosti platné nariadenie aktualizovať podľa platnej právnej úpravy, ktorá od prijatia
poslednej novelizácie nariadenia prešla ďalšími zmenami. Novo prijaté právne predpisy
obsahovali nielen novelizácie pôvodných zákonov, ale aj zrušenie platných zákonov a ich
nahradenie novou právnou úpravou.
Na základe vyššie uvedeného navrhuje sa prijatie uznesenia o novom Všeobecne
záväznom nariadení mesta Bardejov č. .../2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
mesta Bardejov a navrhuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 54/2004 o
dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov, zo
dňa 11.07.2005 zrušiť.
Dopad zmien a doplnkov VZN na rozpočet mesta
Prijatie navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia bude vplývať na rozpočet
mesta. Zvýšené náklady na čistenie chodníkov od snehu a ľadu v zimnom období. Uvedená
skutočnosť je však opodstatnená zákonnou povinnosťou správcov ciest a komunikácií a mesto
si musí uvedené povinnosti v medziach zákona plniť. Na túto skutočnosť už bolo mesto
Bardejov pripravené od roku 2018.
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Mestské zastupiteľstvo Mesta Bardejov podľa § 4, § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení.
Článok 1 Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje povinnosti
vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností a verejných priestranstiev, ako aj obyvateľov
a návštevníkov mesta Bardejov (ďalej len „mesta“) s cieľom dosiahnuť čistotu a poriadok na
území mesta.
Článok 2 Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) verejným poriadkom súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn tvoria
pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú právne
vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia nevyhnutnou
podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania vo verejnom záujme,
b) verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy súži na všeobecné
užívanie, ak osobitný zákon neupravuje inak 1),
c) zariadením na verejnom priestranstve (ďalej len „zariadenie“) predmet, ktorý je trvalo
alebo dočasne umiestnený na verejnom priestranstve ako sú napríklad predajné stánky,
kiosky, sezónne exteriérové posedenia, lavičky, koše na odpadky, hracie prvky na ihriskách,
mobilná zeleň, sochy, pamätníky, fontány, reklamné, propagačné a informačné zariadenia,
telefónne automaty, stĺpy verejného osvetlenia a elektrického vedenia, zastávky MHD,
zariadenia elektrických káblových rozvodov,
d) chodníkom komunikácia, alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená
od vozovky výškovo alebo iným spôsobom,
e) zeleňou sa rozumie súbor živých a neživých prvkov usporiadaných podľa estetických zásad
do viacfunkčných kompozícií, ktoré utvárajú alebo dopĺňajú prostredie, pričom do zelene sa
zahŕňajú aj spontánne vzniknuté porasty,
f) nehnuteľnosťou pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom fyzickej osoby,
právnickej osoby a mesta.
g) spevnenými plochami verejného priestranstva sú plochy, na ktorých je vykonávaná taká
povrchová úprava, ktorej výsledkom je najmä iný ako zemitý alebo trávnatý povrch.
h) čistením činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch odstraňujú nežiaduce nečistoty,
zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej dopravy, hygieny a estetiky,
i) kontajnerové stojisko je drobná stavba alebo vyhradený priestor, ktoré slúžia alebo slúžili
na umiestnenie zberných nádob,
j) kontajnerom veľkoobjemová zberná nádoba,
k) zberná nádoba je nádoba na zmesový komunálny dopad a jeho triedené zložky (napr. na
papier, plasty, sklo a BIO odpad),
l) nočným kľudom je doba určená pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a
odpočinku obyvateľov mesta.

Článok 3 Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve
1. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve.

2. Na verejnom priestranstve sa zakazuje:
a) odkladať a odhadzovať odpadky (obaly z tovaru, nedopalky z cigariet, žuvačky, vrecia s
domovým odpadom a pod.) na miesta, ktoré na to nie sú učené,
b) vysýpať jedlá a vylievať nápoje,
c) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol
vydaný súhlas 2),
d) vylievať tekutiny, vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky z okien a balkónov,
e) roznášať blato a nečistoty kolesami vozidiel na verejné priestranstvo,
f) znečisťovať prostredie unikajúcim motorovým olejom, pohonnými látkami, prevádzkovými
kvapalinami z motorových vozidiel alebo prepravovaným nákladom,
g) umývať a čistiť motorové vozidlá, okrem skiel a svietidiel, mimo miest na to určených,
h) vykonávať osobnú potrebu a hygienu,
i) premiestňovať, znehodnocovať a poškodzovať zariadenia,
j) znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi chovaných zvierat, sypaním krmiva vtáctvu
alebo prikrmovaním túlavých alebo voľne žijúcich zvierat,
k) umiestňovať plagáty, inzeráty, propagačné materiály na miesta, ktoré nie sú na to určené,
l) maľovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce na miesta, stavby a
zariadenia, ktoré nie sú na to určené,
m) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu verejného priestranstva alebo
narušovaniu poriadku.
3. Zariadenia musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarúšali vzhľad a prostredie
mesta a neohrozovali bezpečnosť občanov.
4. Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom priestranstve
okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom (vyprázdnením) s výnimkou
umiestnenia v kontajnerových stojiskách, ktoré sú zriadené so súhlasom mesta.
5. Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, vykonávajúce odvoz odpadu, sú
povinné bezodkladne zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva, ktoré bolo touto
činnosťou znečistené.
6. Zvolávateľ zhromaždenia je povinný pri zabezpečovaní riadneho priebehu zhromaždenia
na verejnom priestranstve dávať účastníkom zhromaždenia a usporiadateľom zhromaždenia
záväzné pokyny, týkajúce sa dodržiavania poriadku a čistoty na verejnom priestranstve a
zabezpečí bezodkladne po skončení zhromaždenia vyčistenie verejného priestranstva, na
ktorom sa zhromaždenie konalo 3).
7. 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 (napr. vo dvore, objekte). Vyložený tovar a iný materiál sa musí z verejného
priestranstva odstrániť najneskôr do 3 hodín. Na umiestnenie tovaru alebo materiálu na
verejnom priestranstve v správe mesta po dobu dlhšiu ako 3 hodiny sa vyžaduje povolenie
príslušného správneho orgánu na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie správcu verejného
priestranstva (ďalej len „príslušný orgán“) 4). Pri týchto úkonoch je potrebné dbať na čistotu
verejného priestranstva, bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť verejného priestranstva.
8. Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru, prípadne stavebného materiálu na
verejnom priestranstve, tento nesmie ohrozovať, ani obmedzovať schodnosť a zjazdnosť
verejného priestranstva nad rámec povolenia, bezpečnosť, zdravie a majetok a znečisťovať
bezprostredné okolie. Sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe alebo
zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej
kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom).

9. Každý vlastník nehnuteľnosti a verejného priestranstva je povinný udržiavať alebo
zabezpečiť udržiavanie čistoty a poriadku na užívanom pozemku, alebo na inej nehnuteľnosti
tak, aby tým nenarušil vzhľad, alebo prostredie mesta, alebo neznečistil verejné priestranstvo
a odkladal veci na vyhradených miestach 5).
10. Každý vlastník nehnuteľnosti a verejného priestranstva je povinný udržiavať zeleň
v náležitom stave, najmä kosením trávy, strihaním a ošetrovaním drevín.
11. Právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie zodpovedá za konanie, ktorým inému
umožní alebo prikáže konanie v rozpore s článkom 3 ods. 2 až 10 tohto nariadenia.

Článok 4 Zodpovednosť a čistenie chodníkov
1. Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti
chodníkov je bez prieťahov povinní odstraňovať každý vlastník alebo správca komunikácií.
2. Pri poškodení alebo znečistení miestnych komunikácií určených pre chodcov, ktoré spôsobí
alebo môže spôsobiť závadu v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo
v schodnosti chodníkov je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi
komunikácie náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do
pôvodného stavu, pokiaľ sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni
sám.
3.Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady
v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov
okrem preukázania, že nebolo možné tieto závady odstrániť alebo na ne vhodným spôsobom
upozorniť.
Článok 5 Ochrana verejného poriadku

1. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud, ktorý je stanovený od 22.00
hod. do 06.00 hod.. Zakazuje sa rušiť nočný kľud. Toto obmedzenie sa nevzťahuje:
a) na posledný a prvý deň roka,
b) pri kultúrnych, spoločenských a športových akciách usporadúvaných mestom pre
širokú verejnosť, za podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany mesta
a zúčastnených strán,
c) na činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to najmä úpravy komunikácií,
čistenia, umývania, zimnej údržby komunikácií, odstraňovania havárií inžinierskych
sietí a pod..
2. Okrem zákazu fajčenia podľa osobitného predpisu
trhoviskách.

6)

, zakazuje sa fajčiť na verejných

Článok 6 Sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia a poverení pracovníci
mesta.

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
nariadenie možno uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.

7)

3. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného
8)

predpisu.
Článok 7 Spoločné ustanovenia
1. Podmienky používania zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách upravuje
príslušné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 168/2016 o obmedzení
používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Bardejov.
2. Podmienky držania psov (podrobnosti o vodení psa, vstupy so psom, podrobnosti o
znečisťovaní verejných priestranstiev psom) upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Bardejov č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov.
3. Podmienky predaja, podávania a používania alkoholických nápojov upravuje Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 135/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov
na vymedzených verejne prístupných miestach.
4. Podmienky prevádzkovania pohrebiska a povinnosti návštevníkov pohrebiska upravuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku
na pohrebiskách.
5. Podmienky trhového a ambulantného predaja, ako i predaja na príležitostných trhoch na
verejných priestranstvách určených na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj v
meste Bardejov, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach upravuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku.
Článok 8 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty
a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov, zo dňa 11.07.2005.

Článok 9 Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ v Bardejove č. .... /2019
zo dňa 26.11.2019 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

VYVESENÉ:
ZVESENÉ:

1) § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2) § 13g zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
3) § 3 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
4) § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení
neskorších
5) §27 b písm. b) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
6) Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
7) § 13 ods. 9 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
8) § 46 a §48zákona SNRč.372/1990 Zb. o priestupkov v znení neskorších predpisov

