
   VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE    

mesta Sabinov č. 16/2020   

o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Sabinov    

   

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove podľa ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 2,  § 6 ods. 1 a  § 11 

ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa na 

svojom zasadnutí dňa 10.12.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:   

Článok 1   

Predmet úpravy   

   

1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa upravujú pravidlá 

udržiavania a zabezpečovania čistoty a poriadku na území mesta Sabinov (ďalej len 

„mesto“).   

2) Verejné priestranstvo na účely tohto nariadenia je definované osobitným predpisom.1   

   

   

Článok 2   

Užívanie verejných priestranstiev v meste   

   

Verejné priestranstvá, vrátane miestnych komunikácií, v meste sú predmetom všeobecného 

užívania, ak nie je povolené osobitné užívanie verejného priestranstva alebo zvláštne užívanie 

komunikácie v zmysle osobitných predpisov.2   

  

  

Článok 3   

Pravidlá dodržiavania čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste   

   

1) Verejné priestranstvá v meste sa zakazuje znečisťovať.    

2) Na verejných priestranstvách sa zakazuje:   

a) umiestňovať domový odpad alebo odpad z prevádzok do malých nádob na komunálny 

odpad umiestnených na verejných priestranstvách,   

b) zametať odpad a nečistoty na verejnú zeleň, do uličných vpustov, vodných tokov, 

verejných studní, na miestne komunikácie a pod.,   

c) vstupovať do fontán vo vlastníctve mesta alebo ich znečisťovať,   

d) znemožňovať prejazdnosť alebo priechodnosť miestnych komunikácií skladovaním 

tovaru, stavebného materiálu, stavebného odpadu a pod. väčších rozmerov na týchto 

komunikáciách po dobu dlhšiu ako 2 hodiny,   

                                                 
1 § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, článok 2 ods. 1 Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2018 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v znení neskorších predpisov  2 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

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

predpisov   



e) znemožňovať odvoz komunálneho a iného odpadu zastavením alebo státím motorového 

vozidla pred stojiskami kontajnerov na odpad alebo na prístupovej ceste k nim alebo iným 

spôsobom,   

f) kŕmiť holuby a iné voľne žijúce zvieratá na území mesta.   

   

3) Vlastníci nehnuteľností bezprostredne susediacich s verejnými priestranstvami sú povinní:   

a) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby v dôsledku ich stavu nedošlo k znečisteniu či 

poškodeniu verejného priestranstva, k celkovému či čiastočnému znemožneniu jeho 

užívania alebo k ohrozeniu života, zdravia a iných práv tretích osôb užívajúcich verejné 

priestranstvo (napr. prenikaním nečistôt alebo premnožených hlodavcov, hmyzu či iných 

nežiaducich živočíchov, ohrozením padajúcou omietkou, nahromadeným snehom či 

ľadom, zlým technickým stavom odkvapových žľabov a zvodov, presahujúcimi konármi 

stromov, kríkov, príp. iných rastlín ohrozujúcimi zjazdnosť a schodnosť miestnych 

komunikácií alebo bezpečnosť účastníkov cestnej premávky alebo prekážajúcimi 

vykonávaniu údržby miestnych komunikácií),   

b) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nenarúšali estetický vzhľad mesta (napr.  

nevhodnými nápismi či kresbami).   

   

   

Článok 4    

Zodpovednosť za znečistenie verejných priestranstiev   

   

1) Každý, kto svojou činnosťou priamo alebo nepriamo znečistí alebo poškodí verejné 

priestranstvo, za túto škodu zodpovedá a je povinný ju na vlastné náklady odstrániť, resp. 

uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti škodu 

odstráni mesto na náklady toho, kto znečistenie alebo poškodenie spôsobil.    

2) Zvolávatelia zhromaždení podľa osobitného predpisu 2  alebo usporiadatelia verejných 

kultúrnych podujatí podľa osobitného predpisu3 sú povinní najneskôr do dvoch hodín od 

ukončenia zhromaždenia alebo podujatia zabezpečiť odstránenie znečistenia alebo poškodenia 

verejného priestranstva, ku ktorému došlo v súvislosti s týmto zhromaždením alebo podujatím.    

3) Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia zariadení, vrátane tých dočasných, na predaj 

tovarov alebo poskytovanie služieb na verejných priestranstvách (napr. pojazdné predajne, 

stánky, bufety, letné terasy) sú povinní pravidelne zabezpečovať čistotu a poriadok v okruhu 

5 metrov od svojej prevádzky, a to denne počas celej ich prevádzkovej doby a bezprostredne 

po jej ukončení. Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia dočasných zariadení sú povinní 

umiestniť v bezprostrednom okolí svojej prevádzky dostatočné množstvo nádob na odpad 

vzhľadom na charakter prevádzky a zabezpečovať ich pravidelné a riadne vyprázdňovanie.    

4) Prevádzkovatelia lunaparkov, cirkusov a iných obdobných zariadení sú povinní zabezpečiť 

čistotu a poriadok na ploche záberu verejného priestranstva a v okruhu           5 metrov od 

hranice záberu, umiestniť v bezprostrednom okolí dostatočné množstvo nádob na odpad a 

zabezpečovať ich pravidelné a riadne vyprázdňovanie.   

5) Čistením verejného priestranstva sa rozumie jeho umývanie, polievanie, kropenie, zametanie  

alebo zbieranie a odstraňovanie odpadkov, blata, buriny a iných nečistôt.   

                                                 
2 Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov   
3 Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov   



   

    

Článok 5    

Údržba verejných priestranstiev   

   

1) Letnú a zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť 

chodníkov na území mesta zabezpečuje mesto prostredníctvom zmluvne zabezpečenej 

právnickej osoby.   

2) Výkon zimnej údržby sa riadi schváleným Operatívnym plánom zimnej údržby tak, aby bola 

prednostne zabezpečená zjazdnosť križovatiek a zberných komunikácií, komunikácií s 

premávkou verejnej dopravy.    

   

   

Článok 6    

Kontrola a sankcie   

   

1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Sabinove. 2) Sankcie za 

porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy.4  

  

    

Článok 7    

Záverečné  ustanovenia   

 

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne  záväzné 

nariadenie mesta Sabinov č. 2/2003 o udržiavaní všeobecnej čistoty  a ochrany zelene na území 

mesta v znení neskorších predpisov.   

2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na 

úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Sabinov dňa 24.11.2020.   

3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v 

Sabinove uznesením číslo 179 dňa 10.12.2020.   

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke 

Mesta Sabinov v dňoch  14.12.2020 až 29.12.2020.   

5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 29.12.2020.   

   

V Sabinove dňa ................. 2020                

 .............................................                              

                                                             Ing. Michal Repaský      

                                                           primátor mesta   

   

                                                 
4 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov   



   

   

  


