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Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), g) a § 6 ods. 1  a 2 

zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

v spojení s § 9 odsek 3 zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

mesta Dunajská Streda 

č. ............/2015 zo dňa 28. apríla 2015 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda                                       
 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje práva a povinnosti 

fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb pri 

dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „územie 

mesta“) a rozsah povinností vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností v súvislosti 

s odstraňovaním závad v schodnosti chodníkov na území mesta. 

(2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky verejne prístupné 

miesta slúžiace na verejné užívanie ako sú ulica, námestie, cesta, chodník, parkovisko, 

priechod, podchod, nadchod, schody, parky, detské ihriská a trhové miesta.  

(3) Zariadením na verejnom priestranstve sa na účely tohto nariadenia rozumejú predajné 

stánky, kiosky, lavičky, hracie prvky ihrísk, uličné koše na odpadky, sochy, pamätníky, 

fontány, zariadenia elektrických káblov rozvodov, telefónne automaty, stĺpy verejného 

osvetlenia, reklamné, propagačné a informačné zariadenia (ďalej len „zariadenie“). 

(4) Chodníkom v zmysle § 3 tohto nariadenia sa rozumie komunikácia, alebo časť cesty 

určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo, alebo iným 

spôsobom1).  
 

1) zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

§ 2 

Dodržiavanie čistoty  a poriadku na verejnom priestranstve 

 

(1) Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich 

charakteru a účelu, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa 

musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu 

verejného priestranstva, zariadení verejného priestranstva. 

(2) Verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta je možné užívať aj iným spôsobom ako je 

uvedené v odseku 1, a to ako zvláštne užívanie2) alebo osobitné užívanie3) podľa 

osobitného zákona. 

(3) Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve. Kto svojou 

činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva alebo zariadenia, 

je povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu. 

(4) V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov 

mesta a estetického vzhľadu mesta sa na verejných priestranstvách zakazuje: 

a) odhadzovať odpadky (smeti, papier, ohorky a ohorky z cigariet, obaly z tovaru, 

žuvačky, vrecia s domovým odpadom a pod.) mimo odpadových nádob, resp. miest na 

to určených,  

b) znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob, 
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c) vysypať zvyšky jedál a vylievať zvyšky nápojov, 

d) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a domový odpad,  

e) vylievať tekutiny, vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky z okien a balkónov, 

f) roznášať blato a nečistoty kolesami vozidiel z iných pozemkov na verejné 

priestranstvo, 

g) znečisťovať verejné priestranstvo unikajúcim motorovým olejom, pohonnými látkami 

alebo prepravovaným nákladom, 

h) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia s výnimkou nevyhnutného 

čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísiel motorových 

vozidiel, 

i) vykonávať osobnú potrebu, osobnú hygienu, pľuť,  

j) skladovať akýkoľvek materiál, nepotrebné veci na verejných priestranstvách, pri 

kontajneroch okrem dní organizovaného zberu,  

k) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo 

premiestňovať  

zariadenia verejného priestranstva, 

l) vykonávať akúkoľvek inú činnosť smerujúcu k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu 

verejného priestranstva alebo zariadenia verejného priestranstva. 

(5) Zariadenia musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarúšali vzhľad a prostredie 

mesta a neohrozovali bezpečnosť fyzických osôb. 

(6) Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom priestranstve 

okrem nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením. 

(7) Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, vykonávajúce odvoz odpadu, sú 

povinné bezodkladne vyčistiť verejné priestranstvo, ktoré bolo touto ich činnosťou 

znečistené. 

(8) Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný materiál a pod.) 

na verejnom priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo 

verejného priestranstva, touto činnosťou sa však nesmie ohrozovať ani obmedzovať 

schodnosť a zjazdnosť verejného priestranstva nad rámec povolenia, bezpečnosť, zdravie 

a majetok a znečisťovať bezprostredné okolie.  

(9) Zvolávateľ zhromaždenia podľa osobitného zákona4), organizátor verejného kultúrneho 

podujatia5)
, organizátor verejného športového podujatia6) je povinný zabezpečiť 

bezodkladne, najneskôr však do 4 hodín po ukončení  zhromaždenia alebo podujatia 

vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom sa zhromaždenia alebo podujatie 

uskutočnilo. 

 
2) § 8 ods. 1 zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

3)zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

4)  zák. č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 

5) zák.č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov 

6) zák. NR SR č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

§ 3 

Schodnosť chodníkov  

 

(1) Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných 

úsekoch ciest cez mesto, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií je povinné 

odstrániť správca miestnych komunikácií podľa osobitného zákona7). 

(2) Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvislom 

zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez 
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prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto 

závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom 8).  

(3) Osoby podľa ods. 1 sú povinné zabezpečiť na vlastné náklady čistenie chodníka po celej 

jej šírke ak je to technicky možné, najmä zametaním, odstraňovaním buriny, náletov, 

odpadkov a iných nečistôt. Zakazuje sa zhŕňať nečistoty na miestnu komunikáciu 

alebo ponechať nečistotu na chodníku. 

(4) Osoby podľa ods. 1 sú povinné v zimnom období  

a) odstrániť sneh z chodníkov v šírke minimálne 150 cm ak je to technicky možné; sneh 

sa musí zhŕňať na okraj chodníka k ceste alebo k miestnej komunikácii,  

b) odstrániť poľadovicu bezodkladne po jej vytvorení a to včasným posypaním inertným 

materiálom (piesok, drvina). 

(5) Sneh a ľad z chodníka treba odstrániť tak, aby neboli zatarasené prechody pre chodcov, 

kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy do budov a dvorov.  

(6) Osoby podľa ods. 1 sú  povinné  na vlastné náklady odstraňovať závady v schodnosti 

chodníkov pravidelne. Odvážanie nahromadeného snehu zabezpečuje správca miestnej 

komunikácie. 

(7) Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape nehnuteľnosti cencúle, osoba podľa ods. 1 je 

povinná vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozovali život alebo 

zdravie ľudí. 
 

7) §3d, § 9ods.2  8 ods. 1 zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

8) §9 ods. 2 zák. NR SR .č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

 

§ 4 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Ustanovenia tohto nariadenia sa primerane vzťahujú aj na dodržiavanie čistoty a poriadku 

na zastávkach miestnej a verejnej dopravy, nádob a košov na odpadky patriacich 

dopravným organizáciám a pri verejných telefónnych automatoch. 

(2) Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických a právnických osôb podľa 

osobitných právnych predpisov prípadne iných všeobecne záväzných nariadení mesta. 

 

§ 5 

Sankcie 

 

(1) Mesto môže právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší 

toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného zákona9). 

(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 

osobitného zákona10). 

 
9) § 13 ods. 9  zák.SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

10) zák. NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

 

§ 6 

   Kontrolná činnosť 

 

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení 

a) príslušníci Mestskej polície v Dunajskej Strede 

b) poverení zamestnanci mesta. 
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§ 7 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa  

§ 1 až 8 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Štatút tvorby a ochrany životného 

prostredia z 20.4.1993 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda zo dňa 20.04.1993 Pokutový 

poriadok  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.3/1996 o vybavovaní petícií 

mestom Dunajská Streda z 14.06.1996 

 

§ 8 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie  nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta. 

 

 

V Dunajskej Strede, ...............2015 

 

 

       JUDr. Zoltán Hájos, 

           primátor mesta 
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Dôvodová správa 

 

Vypracovanie predkladaného návrh nariadenia je zdôvodnené skutočnosťou, že úprava 

dodržiavania čistoty a poriadku je t.č. upravená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Štatút tvorby a ochrany životného prostredia z 20.4.1993, ktorého niektoré ustanovenia sú nad 

rámec právomoci miestnej samosprávy a ďalšie ustanovenia sú v rozpore s platnou právnou 

úpravou. 

Podľa § 3 odsek 1 písm. f), g) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obec/mesto  pri  vykonávaní samosprávy najmä: zabezpečuje správu 

miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu 

verejnej zelene, zabezpečuje verejný poriadok v obci. 

 Podľa § 9 odsek 2 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov, rozsah povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov 

nehnuteľností, odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá 

sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, 

pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom, upravujú s prihliadnutím 

na miestne pomery obce svojimi všeobecne záväznými nariadeniami. Podotýkame, že podľa § 

3 ods. 2 cit. Cestného zákona „Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií 

a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.“  

 Obce vydávajú všeobecne záväzné nariadenia podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p.: 

„(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v 

rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými 

zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli 

ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na 

základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s 

Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli 

ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, 

so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy.“ 

Na základe poznatkov z kontrol dodržiavania zákonnosti VZN obcí upravujúcich 

čistotu a poriadok na území obce vykonaných okresnými prokuratúrami je potrebné uviesť, že 

ukladanie povinností fyzickým a právnickým osobám je potrebné zvažovať veľmi opatrne.  

Podľa konštantnej judikatúry Ústavného súdu SR: „Hranice rozhodovacej právomoci 

obcí, ale aj právomoci vydávať všeobecne záväzné nariadenia sú dané tými ústavnými 

článkami, ktoré pre úpravu určitých vzťahov výslovne ustanovuje právny predpis vyššieho 

stupňa právnej sily – zákon. 2. Právnu povinnosť možno uložiť iba zákonom alebo na 

základe zákona a v jeho medziach. Toto platí predovšetkým pri výkone moci, ale aj pre 

obce, pokiaľ rozhodujú vo veciach samosprávy všeobecne záväzným nariadením. (Nález ÚS 

sp.zn. II. ÚS 60/97 zo dňa 6. máj 1998).“  

 

Definícia schodnosti chodníkov uvedená v § 12 vyhl. FMD č. 35/1984: 

§12 

(k § 9 zákona)  

„(1) Zjazdnosť diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý 

umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-

technickému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, 

ktoré môže vodič predvídať. 

(2) Závady v zjazdnosti diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú také zmeny v zjazdnosti 
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týchto komunikácií spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri 

jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, 

vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. 

Závadami v zjazdnosti sú najmä 

a) ojedinelé výtlky, výmole a hrbole v inak bezchybnom povrchu súvislého úseku vozovky, 

nevhodne uložený udržiavací materiál, spadnuté stromy a kamene, poškodené dopravné 

značky a iné prekážky, ak sa na ne predpísaným spôsobom neupozorňuje,  

b) znečistenie vozovky, poškodenie vozovky a iné závady spôsobené užívateľmi komunikácie 

alebo prevádzkovateľmi činností v okolí diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,  

c) ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody na 

vozovku z okolia alebo vôd stojacich na vozovke v dôsledku zlej funkcie zariadenia na 

odvodnenie komunikácie. 

(3) Závadami v zjazdnosti nie sú úseky alebo časti a súčasti diaľnic, ciest a miestnych 

komunikácií, na ktorých sa nerobí zimná údržba v celej dĺžke a zabezpečujú sa len vopred 

určené dopravne dôležité miesta (napr. križovatky, veľké stúpania, ostré zákruty, autobusové 

zastávky a pod.). 

(4) Schodnosť priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a na prejazdných 

úsekoch ciest cez mestá a obce a miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov je 

taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému 

stavu, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať. 

(5) Závadami v schodnosti chodníkov, miestnych komunikácií určených výhradne pre 

chodcov a priechodov pre chodcov na prejazdných úsekoch ciest v zastavanom území sú 

závady obdobné závadám v zjazdnosti, pokiaľ tieto závady neumožňujú bezpečnú 

chôdzu ani pri zvýšenej opatrnosti chodcov. 
(6) Poveternostnými podmienkami, ktoré môžu podstatne zhoršiť alebo aj prerušiť zjazdnosť, 

prípadne schodnosť komunikácie, sú najmä 

a) fujavice a intenzívne dlhodobé sneženie,  

b) víchrice a mimoriadne vodné zrážky,  

c) povodne a prívalové vody pri intenzívnych a dlhodobých vodných zrážkach,  

d) vznik súvislej poľadovice pri poklese teploty a pri vyššej vlhkosti vzduchu,  

e) hmly a odmäky,  

f) mrznúci dážď a mrholenie.“ 

 

K zrušovacím ustanoveniam návrhu VZN: 

a) Vzhľadom k tomu, že vzťahy vyplývajúce z ustanovení vyššie citovaných zákonov 

sú upravené v platných ustanoveniach  § 1 až 8 Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Štatút tvorby a ochrany životného prostredia z 20.4.1993, ktorého niektoré 

ustanovenia sú nad rámec právomoci miestnej samosprávy, je potrebné zrušiť tieto 

ustanovenia. Ostatné ustanovenia uvedeného Štatútu už boli zrušené. 

 b)  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda zo dňa 20.04.1993 Pokutový 

 poriadok  

 Odôvodnenie zrušenia uvedeného VZN: žiadny právny predpis nesplnomocňuje obce 

 na vydanie všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho ukladanie pokút. Ukladanie 

 pokút za priestupky upravuje jednak zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v z.n.p. 

 a jednak osobitné právne predpisy. 

 c) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.3/1996 o vybavovaní petícií 

 mestom Dunajská Streda z 14.06.1996 

Odôvodnenie zrušenia uvedeného VZN: vybavovanie petícií upravuje zákon č. 

85/1990 Zb.  o petíciách v z.n.p., ktorý nedáva obciam splnomocnenie na vydanie 

všeobecne záväzného nariadenia. 
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Návrh odporúča schváliť Komisia MsZ pre financie, rozpočet..., Komisia MsZ pre školstvo 

a mládež, Komisia MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok. 

 

Návrh predkladaného nariadenia prerokovala Mestská rada v Dunajskej Strede na svojom 

zasadnutí dňa 14.4.2015 a odporúča ho schváliť. 
 


