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Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien vydáva toto   

  

 

Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Dunajská Streda 

č. .../2019 zo dňa 16. apríla 2019  

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) Na účely tohto nariadenia  verejným priestranstvom je najmä ulica, námestie, park, detské 

ihrisko trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na 

vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon1) neustanovuje inak.  

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

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

pamätníky, fontány, zariadenia elektrických káblových rozvodov, telefónne automaty, stĺpy 

verejného osvetlenia, reklamné, propagačné a informačné zariadenia (ďalej len 

„zariadenie“).  

   

§ 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,   
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b) znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob,  

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 telesnú 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,  

     n)    bývať, prespávať, na lavičkách prespávať,   

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

povinné bezodkladne vyčistiť verejné priestranstvo, ktoré bolo touto ich činnosťou 

znečistené. 

(7) Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, prevádzkujúce  terasy na verejných 

priestranstvách sú povinné udržiavať terasy a ich okolie v čistote a v poriadku.  

(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.  

 

§ 3  

Spoločné ustanovenia  

  

(1) Ustanovenia § 2 odsek  (4)  tohto nariadenia sa primerane vzťahujú aj na dodržiavanie 

čistoty a poriadku na zastávkach miestnej a verejnej dopravy, okolo 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.  
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§ 4 

 Sankcie  

  

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

nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného zákona7).  

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

zákona10).  

§ 5 

Kontrolná činnosť  

  

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonať 

a) príslušníci Mestskej polície v Dunajskej Strede  

b) poverení zamestnanci mesta.  

 

§ 7  

Zrušovacie ustanovenia  

  

Zrušuje sa   

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

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 13/2015  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 

  

§ 8  

Účinnosť  

  

Toto nariadenie  nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta.  

   

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

   

 

               JUDr. Zoltán Hájos,  

 primátor mesta  

     

1)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  

 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  

7) § 13 ods. 9  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

8) zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  


