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Dôvodová správa:

Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom ešte v roku 1999 schválilo
VZN č. 5/99 o Ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, v ktorom boli stanovené pravidlá
pre udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách a komunikáciách, pravidlá pre
zhromažďovanie a odvoz odpadu, ochranu mestskej zelene, trhový poriadok, evidenciu
a chov psov v meste.
V období od schválenia predmetného VZN po súčasnosť došlo k zmene viacerých
právnych predpisov, následkom čoho niektoré ustanovenia sú v rozpore s platnými právnymi
predpismi. Niektoré ustanovenia sú obsiahnuté v iných prijatých VZN alebo v právnych
predpisoch vyššej právnej sily a nie je potrebné ich upravovať samostatným VZN.
Napríklad:
- ustanovenia týkajúce sa nakladania s odpadmi na území mesta sú podrobne
špecifikované vo VZN mesta č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nové Mesto nad Váhom ,
- ustanovenia týkajúce sa chovu psov sú špecifikované vo VZN mesta č. 1/2014
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Nové Mesto nad Váhom
a jeho dodatku č. 1,
- ochrana drevín a mestskej zelene a starostlivosť o zeleň je ustanovená v zákone č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacej vyhláške MŽP SR č.
24/2013 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny
- podmienky predaja na trhovisku sú upravené VZN č. 5/2012 Trhový poriadok
o podmienkach predaja výrobkov na trhovisku a VZN č. 3/2012 o podmienkach
poskytovania predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v meste Nové Mesto nad Váhom.

Samostatným VZN je potrebné upraviť len podmienky užívania verejných
priestranstiev mesta. Vzhľadom k uvedenému bol vypracovaný predkladaný návrh VZN č.
1/2017 VZN, ktorým sa ustanovujú zásady užívania verejných priestranstiev v meste v súlade
s § 9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov.
V jednotlivých ustanoveniach VZN sú presne špecifikované podmienky udržiavania
čistoty verejných priestranstiev, komunikácií, zodpovednosť sa čistenie verejných
priestranstiev a chodníkov, čistenie verejných priestranstiev a chodníkov v zimnom období,
vykonávanie zimnej údržby, ďalej kontrola dodržiavania VZN a sankcie za porušenie VZN.
Nakoľko bolo vypracované nové VZN, pôvodne platné VZN č. 5/99 sa navrhuje na
zrušenie.
Návrh uznesenia :
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MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 1/2017-VZN

o užívaní verejných priestranstiev mesta

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a § 9 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len VZN), ktorým sa
stanovujú zásady užívania verejných priestranstiev mesta.
§l
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
1. Za verejné priestranstvá sa podľa tohoto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia
verejnému užívaniu.
2. V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia
sa v meste zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá, najmä:
a) odhadzovaním papiera, obalov, zvyškov jedál, ovocia, zeleniny, popola a iných
odpadkov,
b) odpadovými vodami, alebo inými znečisťujúcimi kvapalinami,
c) pľuvaním, ohorkami cigariet a žuvačkami,
d) exkrementami hospodárskych a spoločenských zvierat,
e) zakladaním ohňa a spaľovaním dreva, rastlinných zvyškov a iných odpadov.
3. Vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti je povinný nehnuteľnosť udržiavať v stave, ktorým
neohrozuje bezpečnosť občanov a nenarúša vzhľad objektu (opadávajúca omietka, deravé
odpadové žľaby, zvody a pod.)
4. Kvetináče, nádoby, kvety a iné predmety umiestnené na vonkajšej strane okien budov
musia byť upevnené a opatrené ochrannými miskami tak, aby voda nestekala po stenách a
netiekla na chodcov na chodníkoch.
5. Uličné priečelia (fasády) obytných domov a iných objektov musia byť udržiavané
v čistote, bez plagátov a nevhodných kresieb. Obchodné reklamy, rolety, firemné tabule
musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby neprekážali chodcom.
6. Vlastníci (užívatelia) nehnuteľností sú povinní konáre stromov a kríkov vyčnievajúcich na
chodníky a ulice obstrihať až do výšky 2,5 m a konáre prerastajúce cez ploty (živé ploty)
upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.
7. Strechy budov na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené odkvapovými žľabmi
a odpadovými zvodmi, aby dažďová voda nestekala zo striech priamo na chodníky a
chodcov.
8. Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný
vlastník (užívateľ) upratovať a trvalo udržiavať, aby sa nečistoty nedostávali na verejné
priestranstvá a na susedné pozemky.
9. Zodpovednosť za čistenie chodníkov je upravená v § 7 tohto nariadenia.

§2
Udržiavanie čistoty komunikácií
1. Na území mesta sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru, a
vozidlami, ktoré svojím nákladom znečisťujú vozovku. Pred vjazdom na vozovku
komunikácie musí vodič takéto vozidlo očistiť.
2. Účastníci cestnej premávky sú povinní umožniť čistenie priestranstiev a odvoz odpadkov.
3. Zakazuje sa jazda vozidlám, ktoré sú nadmerne hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie.
4. Dopravovaný náklad musí vodič zabezpečiť tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním alebo
odkvapkávaním neznečisťoval vozovku a ovzdušie. Dokonale musia byť zabezpečené
prepravované sypké hmoty, kovové triesky, slama, seno, odpadové drevo a podobný
materiál, pričom seno, slama, piliny a obilie musia byť prikryté plachtou. Materiál, ktorý
by znečisťoval okolie zápachom, sa musí prepravovať v uzavretých nádobách.
5. Ak vodič zistí na vozidle alebo náklade závadu, ktorá môže spôsobiť znečistenie
verejného priestranstva, je povinný ju ihneď odstrániť. Ak to nemôže urobiť sám, môže
v jazde pokračovať len po miesto, kde sa závada dá odstrániť. Zároveň je povinný urobiť
všetky opatrenia, aby znečisťovanie verejného priestranstva bolo obmedzené na najmenšiu
mieru.
6. Ak účastník cestnej premávky znečistí vozovku, parkovisko, resp. iné verejné
priestranstvo, je povinný tieto priestory buď očistiť ihneď po ich znečistení, alebo
zabezpečiť na svoje náklady ich očistenie u príslušnej právnickej alebo fyzickej osoby, a
to neodkladne.
7. Správcovia vyhradených parkovísk sú povinní zabezpečiť na nich poriadok a čistotu.
§3
Skladanie a nakladanie materiálu
1. Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejnom priestranstve sa dovoľuje len
vtedy, ak sa tak nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste. Naloženie a zloženie
musí byť čo najrýchlejšie.
2. Po manipulácii s materiálom je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo
vyčistiť a v prípade potreby aj pokropiť alebo umyť.
3. Odvoz starých a nepotrebných vecí, materiálu z búrania, odpadu zo stavebných úprav a
opráv a iných odpadov zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti alebo objektu, prípadne
organizácia vykonávajúca stavebné opravy. Odpad každého druhu musí byť odstránený
príslušnou právnickou alebo fyzickou osobou čo najskôr.
4. Zberné nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo okraji vozoviek len na nevyhnutne
potrebný čas pred ich vyprázdnením. Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené
miesto.
§4
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1. Zakazuje sa bez povolenia mesta užívať verejné priestranstvo iným spôsobom, než na aké
je určené.

2. Používať verejné priestranstvo na stavebné účely povoľuje Mestský úrad v Novom Meste
nad Váhom (ďalej len MsÚ), referát dopravy a miestnych komunikácií. O povolenie
treba vopred požiadať písomnou formou.
3. Každý, komu bolo vydané povolenie na zvláštne používanie verejného priestranstva, je
povinný:
používať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej odňaté svojmu účelu,
zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
zabezpečiť trvale prístup ku kanalizačným otvorom, uzáverom vody a pod.,
zabezpečiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva najmä v nočnej dobe,
po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva uviesť ho na svoj náklad do
pôvodného stavu,
f) zaplatiť poplatok za užívanie verejného priestranstva podľa príslušného nariadenia
mesta.
a)
b)
c)
d)
e)

4. Sypké hmoty a iný stavebný materiál sa môžu pri stavebných prácach skladovať na
verejných priestranstvách iba v nevyhnutnej miere, a to tak, aby ich vietor alebo voda
neroznášali po okolí.
§5
Vykonávanie stavebných prác
1. Všetky plánované stavebné práce, opravy a údržba, ktoré vyžadujú rozkopanie ulíc
a chodníkov (výkopy pre kanalizáciu, vodovodné, plynové, elektrické a telefónne vedenie
a pod.), čo má za následok ich vyradenie z používania, treba vykonať naraz a
koordinovane.
2. Povolenie na rozkopávky ulíc a chodníkov na základe písomnej žiadosti vydáva MsÚ,
referát dopravy a miestnych komunikácií v súčinnosti s oddelením výstavby MsÚ a
správcom zelene Technickými službami mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len TSM)
v zmysle stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok, resp. vydaného stavebného
povolenia.
3. Mesto je oprávnené nariadiť, aby práce vykonávané v centre mesta alebo na
frekventovaných miestach sa robili na dve zmeny, prípadne i v noci.
4. Pri búraní stavieb možno tehlu, škridlu a iný materiál spúšťať iba pomocou krytých
žľabov umiestnených nad úrovňou terénu, aby nedošlo k prášeniu a k úrazu. Spúšťať
materiál iným spôsobom sa zakazuje.
5. Právnické a fyzické osoby zaoberajúce sa stavebnou činnosťou môžu užívať verejné
priestranstvá len v rozsahu určenom v pláne organizácie výstavby, ktorý je súčasťou
projektovej dokumentácie. Povolenie na záber verejného priestranstva vydáva MsÚ referát dopravy a miestnych komunikácií.
6. Právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podlá stavebného zákona, predložia
neodkladne po ukončení stavebnej činnosti mestu doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
ktoré pri stavebnej (búracej) činnosti vznikli.
§6
Zodpovednosť za čistenie verejného priestranstva
1. Pokiaľ nie je v tomto VZN uvedené inak, za čistotu a čistenie verejného priestranstva

zodpovedajú TSM, prípadne právnické a fyzické osoby, ktorým bolo zverené verejné
priestranstvo do užívania a ktoré tieto priestranstvá spravujú. Zodpovednosť za čistenie
chodníkov je upravená v § 7 tohto nariadenia.
2. Pokiaľ nie je v tomto VZN uvedené inak, TSM zodpovedajú za čistenie verejného
priestranstva a sú povinné najmä:
a) zabezpečiť prostriedky potrebné na čistenie, sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty
a poriadku na verejnom priestranstve a znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia
povinnosti pri udržiavaní čistoty a pri čistení verejného priestranstva, bez odkladu
vyzvať na splnenie povinnosti.
b) zabezpečiť pravidelné strojové a ručné čistenie verejného priestranstva a v prípade
potreby aj ničenie buriny na tomto priestranstve,
c) odstraňovať sneh a ľad z vozoviek, ciest a chodníkov,
d) čistenie verejného priestranstva zabezpečovať tak, aby boli užívatelia verejného
priestranstva čo najmenej obťažovaní,
e) uličné vpuste miestnych komunikácií udržiavať vo funkčnom stave.
§7
Čistenie chodníkov
1. Chodníky pri rodinných domoch sú povinní čistiť majitelia, resp. užívatelia priľahlých
nehnuteľností.
2. Chodníky pri bytových domoch sú povinní čistiť vlastníci, správcovia, resp. užívatelia
bytových domov, ktorí si môžu podrobnosti a zodpovednosť upraviť v domovom
poriadku. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na chodníky, ktoré od bytových domov
oddeľuje pruh pozemku (napr. zeleň) menší ako 3 m slúžiaci na iné ako komunikačné
účely, pričom nerozhoduje, či je takýto chodník oddelený funkčným alebo
nefunkčným oplotením. Ak chodník oddeľuje od bytového domu pruh pozemku
v šírke 3 m a viac, zabezpečujú jeho čistenie TSM.
3. Chodníky, ktoré vyúsťujú z nehnuteľností na hlavný chodník, sú povinní čistiť
vlastníci nehnuteľností, pritom platí to, čo je uvedené v odseku 1 a 2. Za chodník sa
považujú tiež schody alebo komunikácia upravená v podobe schodov.
4. Pri pochybnosti, komu náleží čistiť určené miesto, rozhodne MsÚ – referát dopravy
a miestnych komunikácií.
5. Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo
komunikácie je zreteľne výškovo alebo vodorovne označené. Na miestach, kde
chodník vyznačený nie je, treba čistiť pruh šírky 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti.
6. Chodníky sa musia udržovať v čistom stave. Pod čistým stavom sa rozumie povinnosť
chodníky kropiť a zametať, odstraňovať burinu a nálety, blato, sneh, odpadky a inú
nečistotu. Ak sú na to vhodné podmienky (povrch chodníka, spád, zdroj vody,
kanalizácia), čistenie sa vykonáva umývaním alebo splachovaním. Kropiť sa nesmie v
prípadoch obmedzenej dodávky vody v čase sucha a tiež pri nízkych teplotách, ak je

nebezpečenstvo námrazy.
7. Hlavné čistenie sa musí vykonávať tak, aby chodci a obyvatelia domov boli čo
najmenej obťažovaní. V priebehu dňa treba vykonávať doplnkové čistenie
(odstránenie papierov, odpadkov a pod.).
8. Smeti z chodníka sa nesmú ponechávať na ňom ani zhŕňať na okraj vozovky. V
menších množstvách ich možno uložiť do zberných nádob na domový odpad, pri
väčšom množstve treba požiadať TSM o mimoriadny odvoz.
9. Schodnosť a čistotu chodníkov sú povinní udržiavať počas prevádzkovej doby i
prevádzkovatelia obchodov, služieb, hotelov, reštauračných a pohostinských zariadení
a podobne, hoci nie sú majiteľmi (správcami alebo užívateľmi) priľahlej
nehnuteľnosti.
§8
Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období
1. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a zjazdnosť vozoviek zabezpečujú
TSM a Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, stredisko Nové Mesto nad
Váhom (ďalej SC TSK ), ktoré vykonávajú podľa potreby posýpanie povrchu vozoviek
inertným materiálom (bez škvary), zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa
zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, výpadových ciest, ulíc s premávkou hromadných
dopravných prostriedkov a prechodov pre chodcov. Sneh sa odváža na skládky určené
MsÚ.
2. V zimnom období musia právnické a fyzické osoby podľa § 7 ods. l písm. b) tohto
nariadenia zbavovať chodníky snehu a námrazy, v prípade potreby aj viackrát za deň, a to
v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa na okraj vozovky do hromád. TSM, resp. SC TSK
sú povinní uvoľniť a očistiť uličné vpuste na okraji vozovky, aby sa v prípade odmäku
zabezpečil odtok vody. Pri tvorbe poľadovice treba chodníky posýpať inertným
materiálom (piesok a pod.)
3. Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby sneh z vozoviek nebol nahŕňaný
na chodníky, ale len na okraj cesty, aby sa neznemožnilo chodenie po chodníkoch,
prechod cez vozovky a k vchodom do budov. Plochy na nakladanie a vykladanie tovaru a
odvoz domového odpadu musia zostať voľne prejazdné.
4. Pri snežení alebo tvorbe námrazy v nočnej dobe musia byť chodníky v meste očistené a
ošetrené posypovým materiálom do 06.00 hodiny. V schodnom stave musia byť udržané
najmenej do 20.00 hodiny.
5. Pri odhŕňaní snehu sa postupuje tak, že v prvom rade sa odhŕňa sneh z mestských
komunikácií v nižšie uvedenom poradí, z najdôležitejších križovatiek, z priechodov pre
chodcov, z chodníkov a z hlavných parkovísk.
6. Mestské komunikácie sú podľa dôležitosti rozdelené nasledovne:
I. poradie Nám. slobody, Hurbanova, J. Weisseho, J. Hašku, Čsl. armády,
Komenského, Hviezdoslavova, M. R. Štefánika, Krčméryho, kpt. Nálepku,

Piešťanská, autobusové nádražie, Ctiborová, Malinovského, Dibrovova,
ulice okolo nemocnice, Vysoká, Bernolákova, M. Rázusa, Juraja Kréna,
SNP, Jasná, Javorinská, Karpatská, gen. Institorisa, Stromova, Jánošíkova,
Sasinkova, Športová, Tematínska, Priemyselná, Banská, Tehelná (až po
otoč), Dukelská, Železničná, Železničný uzol, Krátka, Inovecká, J. Gabriša,
P. Matejku, Palkovičová, Mojzesová.
II. poradie 1. mája, D .Štubňu, Hollého, Benkova, kpt. Uhra, Kmeťova, Robotnícka,
Slovanská, Fraňa Kráľa, Škultétyho, Michala Chrásteka, Považská, Nová,
Jilemnického, Samuela Jurkoviča, Brigádnická, Zelená, Vajanského,
Čulenova, Ružová, Košikárska, Sadová, Izbická, Kvetinová, Záhradná,
Severná, Ondreja Plachého, Royova, Kukučínova, Tajovského, Dr. I.
Markoviča, A. Sládkoviča, Kočovská, Záhumenice (Haluzická, Turecká,
Lieskovská, Tušková, Bošácka, Bohuslavická), príjazdové komunikácie
a parkovacie plochy v zariadení pre seniorov na Ul. F. Kráľa, sídlisko
Čachtická, Južná, Hečkova, M. Ďuržu, V. Bilčíka, Kamenná, Lesnícka,
III. poradie Partizánska, Obrancov mieru, Kuzmányho, Šafárikova, Šoltésovej,
Langsfeldova, Jesenského, Svätoplukova, Bajzova, Vinohradnícka, Lipová,
Stredná, Letná, Slnečná, Poľovnícka, A. Dubčeka, Poľná, Mlynská,
Mostová, Riečna, Tichá, Bočná, Bratislavská, Dolná, Jarná, Krajná, Malá,
Pod Zvonicou, Pri Klanečnici, Pri vode, Zelená voda a ostatné okrajové
komunikácie.
Za údržbu ciest na území mesta v správe SC TSK (ul. Trenčianska, Beckovská, Ľ.
Podjavorinskej, Mnešická, Srnianska, Odborárska, Holubyho, Klčové, J. Kollára, Štúrova,
Čachtická, Bzinská) zodpovedá SC TSK Nové Mesto nad Váhom.
7. Časové limity na začatie výkonov zimnej údržby od začiatku sneženia:
Na MK I. poradia dôležitosti
Na MK II. poradia dôležitosti
Na MK III. poradia dôležitosti

do 30 minút
do l hodiny
do 2 hodín

Čas vykonania zimnej údržby pri poľadovici :
Na MK I. poradia dôležitosti
Na MK II. poradia dôležitosti
Na MK III. poradia dôležitost

do 6 hodín
do 12 hodín
nad 12 hodín

8. Odvoz snehu zhrnutého do hromád vykonávajú TSM.
9. Ak napadne väčšie množstvo snehu, fyzické a právnické osoby povinné za účelom jeho
odvozu z príslušnej mestskej komunikácie po výzve presunúť dočasne svoje motorové
vozidlá na vyznačené parkoviská.
§9
Sankcie
1. Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto VZN zodpovedajú právnické osoby a

fyzické osoby, ako je to uvedené v tomto VZN.
2. Za nesplnenie povinností počas zimnej údržby a porušenie tohto nariadenia môže primátor
mesta uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe určenej na podnikanie pokutu až do
výšky 6 638,- eur. Fyzickej osobe možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33,eur. Pokuta je príjmom mesta.
3. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou môže byť posudzované aj ako priestupok podľa
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, ak
nejde o trestný čin postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov.
§ 10
Kontrola dodržiavania ustanovení VZN
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) primátor mesta,
b) poslanci Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom,
c) poverení zamestnanci mesta,
d) Mestská polícia v Novom Meste nad Váhom.
§ 11
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti FO, PO a FOP vyplývajúce z osobitných
predpisov.
2. Toto VZN bolo schválené na ....... zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta
Nové Mesto nad Váhom dňa ........................znesením č. ......................-MsZ a nadobúda
účinnosť po uplynutí 15 dní odo dňa jeho vyhlásenia.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN Mesta Nové Mesto
nad Váhom č. 5/1999-VZN Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v meste.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

