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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom 

Č. 1/2000 zo dňa 29. júna 2000 

o verejných priestranstvách na území mesta Žiar nad Hronom 

 

 
Mesto Žiar nad Hronom v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o využívaní 

verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom. 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne – záväzného nariadenia je usmerňovať vytváranie 

a zabezpečovanie zdravého životného prostredia na území Mesta Žiar nad Hronom 

v súlade s právnymi predpismi. 

2. Každý má právo na priaznivé životné prostredie, včasné a úplné informácie o stave 

životného prostredia, o príčinách a následkoch tohto stavu. Každý je povinný chrániť 

a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Nikto nesmie nad mieru 

stanovenú zákonom ohrozovať, poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a 

kultúrne pamiatky. 

3. Každý je povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnymi 

predpismi ohrozoval alebo zhoršoval stav životného prostredia a oznamovať 

príslušným orgánom všetky prípady ohrozovania životného prostredia a porušovania 

verejného poriadku. 

 

 

§ 2 

Verejné priestranstvá 

 

1. Za verejné priestranstvá sa v zmysle tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré 

slúžia verejnému užívaniu a používaniu zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä 

mestské komunikácie, ulice, námestia, chodníky, cesty, podjazdy, podchody, mosty, 

verejné priechody, verejné schodištia, verejná zeleň, verejné sady, lesy, zverejnené 

záhrady, autobusové a železničné stanovištia pre nádoby na TKO, parkoviská, tržnice, 

športové a rekreačné priestory. 

2. Za verejné priestranstvo sa považujú všetky verejnosti prístupné pozemky v meste, 

okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb (s výnimkou mesta 

Žiar nad Hronom) alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. 

3. Chodníkom sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie verejné 

priestranstvo vyhradené výlučne chodcom, spravidla oddelené od vozovky výškovo 

alebo iným spôsobom. 

 

 

§ 3 

Zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev 

 

1. Pre zabezpečenie primeraného životného prostredia a v záujme dodržania verejného 

poriadku sa v meste zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá a to najmä: 



a) odpadovými vodami, alebo inými znečisťujúcimi tekutinami. Umývanie karosérií 

osobných automobilov sa povoľuje čistou, studenou vodou na cestách s vybudovanou 

kanalizáciou, mimo siete chodníkov a zelene 

b) odhadzovať odpadky na verejné priestranstvá 

c) znečisťovať cesty, chodníky, detské ihriská a pieskoviská, ostatné verejné 

priestranstvá exkrementmi domácich a hospodárskych zvierat 

d) skladovať na chodníkoch, vrátane stanovíšť odpadových a separačných nádob 

a verejných priestranstvách obaly alebo tovar v debniach subjektmi poskytujúcimi 

služby 

e) znečisťovať alebo poškodzovať fasády domov a iných budov vrátane oplotenia 

rôznymi nápismi a kresbami 

 

2. Nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty, ktoré hraničia s verejným priestranstvom je 

povinný vlastník, prípadne užívateľ udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na 

verejné priestranstvo. Vlastníci alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre 

stromov vyčnievajúce na chodníky, ulice, verejné priestranstvá ostrihať až do výšky 

3,5 m. Konáre kríkov prerastajúce cez ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom, 

návštevníkom verejných priestranstiev a nenarúšali cestnú premávku, zimnú údržbu, 

strojné a ručné čistenia mesta. 

3. Vlastníci a užívatelia nehnuteľností sú povinní likvidovať buriny v zmysle platných 

právnych predpisov. 

4. Kvetináče, nádoby, kvety a iné predmety umiestnené na oknách a balkónoch musia 

byť upevnené a zabezpečované tak, aby neohrozovali chodcov, neznečisťovali 

chodník a aby voda nestekala po stenách a na chodcov. 

5. Obchodné reklamy a firemné tabule musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené 

tak, aby nevyčnievali na chodníky, neprekážali a neobmedzovali chodcov 

a nevytvárali prekážky v cestnej premávke. Umiestnené môžu byť až po vydaní 

povolenia príslušného úradu. 

6. Všetky objekty musia byť zabezpečené funkčnými strešnými žľabmi, zvodmi 

a lapačmi snehu, ktoré musia byť udržiavané. 

 

 

§ 4 

Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií 

 

1. Na území mesta Žiar nad Hronom sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené 

nad prípustnú mieru a ďalej vozidlám, ktoré majú nadmernú hlučnosť a nadmerne 

znečisťujú životné prostredie. 

2. Prepravovaný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním rozsypávaním 

alebo odkvapkávaním neznečisťoval cestu a ovzdušie. V prípade, že dôjde 

k znečisteniu cesty, prevádzateľ vozidla je povinný na svoj náklad urobiť bezodkladné 

vyčistenie komunikácie. Ak to  povinný bezodkladne nevykoná, zabezpečí to Mesto 

Žiar nad Hronom na náklady znečisťovateľa. 

3. Správcovia parkovísk (strážených a vyhradených ) sú povinní udržiavať na nich 

poriadok a čistotu. 

4. Zakazuje sa: 

a) používať chodníky a ostatné verejné priestranstvá okrem ciest a parkovísk 

všetkým druhom motorových a prípojných vozidiel i v prípade odvozu alebo 

dovozu tovaru, materiálu, palív a pod., okrem subjektu, ktorý má s Mestom 

Žiar nad Hronom zmluvu na čistenie a údržbu miestnych komunikácií 



a verejných priestranstiev, sanitných, požiarnych vozidiel, vozidiel policajného 

zboru a mestskej polície, ak nie je dopravnou značkou určené inak. 

b) Parkovanie všetkých druhov nákladných motorových vozidiel, ich prívesov 

a návesov, ako aj autobusov na všetkých verejných komunikáciách 

a parkoviskách. Takéto parkovanie je možné len na vyhradených parkoviskách 

c) Svojvoľné premiestňovanie lavičiek umiestnených podľa projektu na Nám. 

Matice Slovenskej 

 

 

§ 5 

Udržiavanie čistoty a poriadku v objektoch 

 

1. Za čistotu a poriadok všetkých verejnosti prípustných objektoch a ich priľahlých častí 

zodpovedá vlastník (správca, užívateľ) objektu. Vlastník (správca, užívateľ) objektu je 

zodpovedný za pravidelné zabezpečovanie potrebnej údržby, opráv, dezinfekcie, 

dezinsekcie a deratizácie (VZN č. 3/1999). 

2. Za čistotu a poriadok v bytových domoch a ich priľahlých častiach zodpovedajú 

vlastníci (nájomcovia) podľa domového poriadku. Za vyvesenie a kontrolu domového 

poriadku zodpovedá vlastník (správca) bytového domu. 

3. Užívatelia prevádzkových priestorov sú zodpovední za riadne označenie 

prevádzkárne, za udržiavanie čistoty a poriadku vrátane úpravy výkladov. 

 

 

§ 6 

Skladanie a nakladanie materiálu 

 

1. Skladať a nakladať materiál, výrobky a iné predmety na verejnom priestranstve je 

možné v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas len vtedy, ak sa tak nedá 

urobiť bez ťažkostí na inom mieste. 

Po ukončení úkonu je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť. 

Ak to neurobí, zabezpečí to na jeho náklady Mesto Žiar nad Hronom. 

2. Odvoz starých nepotrebných vecí, materiálu, odpadu pri stavebných prácach 

a opravách, zabezpečí vlastník (správca) stavby objektu bez prieťahu. 

 

 

§ 7 

Zvláštne užívanie verejného priestranstva 

 

1. Verejné priestranstvo je možné užívať na iné účely len na základe súhlasu vydaného 

Mestom Žiar nad Hronom, ktorý môže takéto povolenie vydať na základe žiadosti 

právnickej alebo fyzickej osoby: 

a) na dočasnú skládku po dobu maximálne 48 hodín od dovezenia (napr. palivo) 

b) na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere pri vykonávaní stavebných 

a búracích prác 

c) na umiestnenie reklamných a informačných tabúľ 

d) na iné účely (napr. parkovanie, umiestňovanie cirkus, lunaparkov, drobných 

zábavných zariadení, predajných stánkov, kioskov a pod.) 

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

povinný: 

a) používať verejné priestranstvo čo najšetrnejšie a len v nevyhnutnom rozsahu 



b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho 

zariadení 

c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným otvorom, uzáverom vody a pod. 

d) zaistiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva najmä v nočných 

hodinách a bezpečnosť užívateľov cestnej premávky, ak sa jedná o miestne 

komunikácie a chodníky 

e) po ukončení užívania uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu vrátane 

jeho vyčistenia na svoje náklady 

3. Za vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie verejného priestranstva podľa § 8 zákona 

č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov sa platí správny poplatok 

4. Každý, kto užíva verejné priestranstvá bez písomného povolenia alebo v rozpore 

s povolením, porušuje toto všeobecne záväzné nariadenie. 

5. Stavebníci môžu používať verejné priestranstvá len v rozsahu určenom v pláne 

organizácie výstavby, ktorý je súčasťou overenej projektovej dokumentácie a podľa 

podmienok rozhodnutia. Za užívanie sú povinní platiť príslušné poplatky. 

6. Sypké hmoty a iný materiál sa môže pri stavebných prácach skladovať na verejných 

priestranstvách iba v nevyhnutnej miere, na základe povolenia a to tak, aby 

neznečisťoval okolie. 

7. Žiadateľ, ktorý užíval verejné priestranstvo dlhšie ako 3 dní, je povinný písomne 

oznámiť Mestu Žiar nad Hronom ukončenie zvláštneho užívania verejného 

priestranstva, skladovania materiálu s tým, že priestor uvedie do pôvodného stavu. 

 

 

§ 8 

Rozkopávky verejného priestranstva 

 

1. Na rozkopávku verejného priestranstva je potrebné písomné povolenie – rozhodnutie, 

ktoré vydáva na základe písomnej žiadosti Mesto Žiar nad Hronom v zmysle zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov. V povolení určí podmienky na rozkopanie. K žiadosti je žiadateľ povinný 

pripojiť aj situačný náčrt miesta rozkopávky. 

Za vydanie rozhodnutia mesta vyberie správny poplatok v zmysle platných právnych 

predpisov. 

2. Kontrolu vedenia verejného priestranstva do pôvodného stavu a jeho zápisničné 

prevzatie vykoná poverený zamestnanec Mesta Žiar nad Hronom. 

3. Pri rozkopávkach verejného priestranstva v súvislosti s haváriami inžinierskych sietí 

sa vydáva dodatočné povolenie, v ktorom sa stanovujú podmienky na uvedenie 

verejného priestranstva do pôvodného stavu. Investor opravy havárie je však povinný 

bez zbytočného odkladu zahájenie prác oznámiť písomne Mestu Žiar nad Hronom 

a požiadať o vydanie rozhodnutia na dodatočné povolenie prác. 

 

 

§ 9 

Zodpovednosť za čistotu verejného priestranstva a chodníkov 

 

1. Za čistotu verejného priestranstva zodpovedá ten, komu je zverené verejné 

priestranstvo do užívania, a ktorý toto priestranstvo spravuje. Za čistenie chodníkov 

počas celého roka zodpovedá vlastník, správca alebo užívateľ bezprostredne priľahlej 

nehnuteľnosti. Za čistotu autobusových nástupíšť a zastávok zodpovedá Mesto Žiar 

nad Hronom. 



2. Správca alebo vlastník priľahlej nehnuteľnosti môže povinnosť čistiť chodník zveriť 

inej osobe alebo organizácii. Pokiaľ za čistenie nezodpovedá vlastník alebo užívateľ, 

je tento povinný vyvesiť oznámenie na viditeľnom mieste s uvedením mena a adresy 

osoby alebo organizácie zodpovednej za čistenie chodníka. 

3. Subjekt zodpovedajúci za čistenie a údržbu verejného priestranstva je povinný najmä: 

a) zabezpečovať pravidelné čistenie verejného priestranstva a sústavné dozeranie 

nad dodržiavaním čistoty a poriadku 

b) zabezpečovať zjazdnosť komunikácií a v zimnom období tiež odstraňovanie 

snehu 

c) zaobstarať a rozmiestňovať dostatočný počet odpadkových košov, pravidelne 

ich vyprázdňovať a starať sa o ich údržbu 

d) vykonávať čistenie verejného priestranstva predovšetkým vo večerných 

a raných hodinách 

4. Čistením sa rozumie povinnosť zametať, odstraňovať blato, sneh, odpadky a iné 

nečistoty. V zimnom období sa čistením chodníka rozumie odstraňovanie snehu až na 

holý kryt chodníka, v prípade námrazy a poľadovice zdrsnenie inertným materiálom. 

Chodníky sa musia čistiť denne. Sneh sa musí zhrnúť na okraj chodníka tak, aby bol 

voľný vstup do domov a prístup k inžinierskym sieťam. Odvážanie nahromadeného 

snehu zabezpečuje Mesto Žiar nad Hronom. 

5. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke chodníka. Hlavné čistenie chodníkov je 

prípustné až po 04.00 hod. a musí byť ukončené v lete do 10.00 hod. a v zime do 

12.00 hod., pričom musí byť vykonané tak, aby obyvatelia domov boli čo najmenej 

obťažovaní. Ak je nutné, treba chodník očistiť od odpadkov aj v priebehu dňa. 

6. Prvotné vyčistenie kanalizačných vpustí patriacich Mestu Žiar nad Hronom sa 

zabezpečí v jarných mesiacoch, t.j. po skončení zimnej údržby. 

 

 

§ 10 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Vylepovanie plagátov zabezpečuje každý záujemca na miestach k tomu určených a len 

so súhlasom Mesta Žiar nad Hronom. Umiestňovať plagáty, vývesky, reklamy, pútače 

a iné oznámenia mimo určených miest sa zakazuje. 

2. Užívatelia stánkov, kioskov a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť poriadok 

a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia. Ďalej sú povinní zabezpečiť si 

dostatočné množstvo odpadových košov a nádob na odpad, ako aj starať sa o ich 

riadny stav a pravidelné vyprázdňovanie. 

 

 

§ 11 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú poverení 

zamestnanci Mesta Žiar nad Hronom a mestská polícia. 

2. Za nedodržiavanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žiar nad 

Hronom môže primátor mesta uložiť pokutu podľa § 13 a zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Pokuta je príjmom mesta. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa zákona o správnom 

konaní č. 71/1967 Zb. 



4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2000. Toto 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom bolo schválené dňa 29. júna 

2000 uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 56/2000. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    JUDr. Márius Hrmo 

                   Primátor mesta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


