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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 23. júna 2015,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská 

Streda                                       

 

 

      I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda sa mení a dopĺňa 

nasledovne:                

 

1. V § 2 sa za odsek (5) vkladá nový odsek (6), ktorý znie: 

 

„(6) Zberné nádoby na komunálny odpad s objemom menším ako 1100 l nesmú byť 

umiestnené na verejnom priestranstve okrem nevyhnutne potrebného času pred ich 

vyprázdnením.“ 

 

2. V § 2 sa doterajšie odseky (6) až (8) označujú ako odseky (7) až (9). 

 

3. V § 3 odsek (4) znie: 

„(4)  Osoby podľa ods. 2 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 z chodníka bezodkladne po jej vytvorení a to včasným 

posypaním inertným materiálom (piesok, drvina).“ 

 

4. V § 3 ods. (3), ods.(5) až (7) sa slová „podľa ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa ods. 2“. 

 

 

II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

V Dunajskej Strede,  

 

       JUDr. Zoltán Hájos, 

           primátor mesta 
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Dôvodová správa 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015 sa 

uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 

2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda s pozmeňujúcim 

poslaneckým návrhom, na základe ktorého sa z pôvodne predloženého návrhu nariadenia 

vypustil v § 2 odsek 6 a v § 3 odsek 4 písm. b). 

V predkladanom návrhu § 2 ods.6 je upresnený objem zbernej nádoby na odpad a a j v 

§ 3 ods. 4 písm. b) je upresnené verejné priestranstvo, z ktorého má byť  odstránená 

poľadovica (chodník). V ostatných odsekoch § 3 sa napravuje zrejmá chyba; povinnosti sa 

týkajú vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností v súlade s § 9 odsek 2 a 3 zákona č. 

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

 

 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.  

 

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 

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 



 3 

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.“ 

 

 

 

Návrh odporúča schváliť Komisia MsZ  

 pre životné prostredie a verejný poriadok 

 pre školstvo a mládež 

 

Komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť odporúča doplniť predložený návrh 

o ďalší bod nasledovne: 

 

„5. V § 3 ods. (6) na konci prvej vety sa bodka nahrádza čiarkou, a dopĺňajú slová „ 

pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.“ 

Pôvodné znenie § 3 ods. 6 VZN: „Osoby podľa ods. 1 sú  povinné  na vlastné náklady 

odstraňovať závady v schodnosti chodníkov pravidelne. Odvážanie nahromadeného snehu 

zabezpečuje správca miestnej komunikácie.“ 

 

 

 

Návrh predkladaného nariadenia prerokovala Mestská rada v Dunajskej Strede na svojom 

zasadnutí dňa 09.06.2015 s výsledkom hlasovania : návrh nebol prijatý. 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny 

 

 


