Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019
o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území
Mestskej časti Košice - Poľov

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Poľov
č. 1/2019
o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území
Mestskej časti Košice-Poľov
§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku (ďalej len
„nariadenie“) vymedzuje práva a povinnosti právnickým a fyzickým osobám, vlastníkom,
správcom alebo užívateľom verejných priestranstiev a zariadení umiestnených na verejnom
priestranstve, ako aj obyvateľom a návštevníkom Mestskej časti Košice-Poľov (ďalej len
„mestská časť“) pri dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto nariadenia:
a) verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia
na verejné účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať (napr.
ulice, cesty, chodníky, parky, detské ihriská a pieskoviská, schody, nástupné plochy
mestskej hromadnej dopravy, verejné parkoviská, plochy verejnej zelene, vodné toky
a pod.)
b) verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tvoria ho
pravidlá obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidlá správania, ktoré nie sú právne
vyjadrené, ale podľa všeobecného názoru a presvedčenia sú nevyhnutnou podmienkou
pokojného a usporiadaného spoločenského spolunažívania a je vo verejnom záujme ich
dodržiavanie.
c) zariadením verejného priestranstva sa rozumejú predmety trvale alebo dočasne umiestnené
na verejnom priestranstve (napr. odpadové koše, lavičky, komponenty detského ihriska
a pod.)
d) verejnou zeleňou sa rozumie udržiavaná zazelenená plocha vysadená zeleňou (trávnik,
kvety, kríky, listnaté a ihličnaté stromy), ktorá je voľne bez obmedzenia prístupná
verejnosti, zeleň, parkovo upravené plochy zelene (s vybudovanými cestičkami,
lavičkami, osvetlením), uličná okrasná zeleň, ako aj zeleň pri občianskej vybavenosti
voľne prístupná verejnosti.

§3
Základné pravidlá užívania verejných priestranstiev
1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvo obvyklým spôsobom podľa jeho
charakteru, v súlade s právnymi predpismi a na účely, na ktoré je určené.
2. Každý je povinný udržiavať na území mestskej časti čistotu a verejný poriadok,
dodržiavať zásady čistoty a hygieny, zdržať sa akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo
dôjsť k znečisteniu verejných priestranstiev, k znemožneniu ich užívania inými osobami

alebo ktorými by sa znečisťovali akékoľvek zložky životného prostredia (pôda, vodné
toky, ovzdušie a pod).
3. Každý zodpovedá za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva a životného
prostredia, ku ktorému došlo jeho konaním, opomenutím alebo v súvislosti s jeho
činnosťou.
4. Ten, kto znečistí verejné priestranstvo, znečistí alebo poškodí zariadenie verejného
priestranstva, je povinný znečistenie alebo vzniknutú škodu odstrániť alebo zabezpečiť
na svoje náklady jej odstránenie.

§4
Udržiavanie čistoty a verejného poriadku
1. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu územia mestskej časti je
na verejných priestranstvách zakázané:
a) odhadzovať smeti, ohorky cigariet, obaly, papier, fľaše, plechovky, použité cestovné
lístky, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, popol a iné predmety na miesta, ktoré na to nie
sú určené,
b) znečisťovať verejné priestranstvá vyberaním odpadu z miest a nádob na to určených,
c) znehodnocovať alebo poškodzovať verejnú zeleň, jazdiť a parkovať na nej motorovými
vozidlami,
d) znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia verejného priestranstva,
e) vypúšťať splaškové vody, oleje, chemikálie a iné znečisťujúce tekutiny,
f) znečisťovať životné prostredie pohonnými látkami, motorovými olejmi a ostatnými
prevádzkovými náplňami motorových vozidiel,
g) umývať motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, svetiel a
evidenčných čísiel a vykonávať opravy motorových vozidiel a výmenu oleja, okrem
nutných drobných opráv, vlastníkom motorového vozidla,
h) znečisťovať verejné priestranstvá sypaním krmiva zvieratám,
i) vstupovať so zvieratami alebo ich púšťať na detské ihriská a pieskoviská,
j) vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k obťažovaniu pachmi, prachom, dymom,
nadmerným hlukom a vibráciami,
k) znečisťovať verejné priestranstvo výkalmi psov,
l) umiestňovať reklamy, plagáty, inzeráty na iných miestach, ako na to určených,
m) znemožniť vozidlám zabezpečujúcim odvoz a manipuláciu s odpadom priechodnosť
komunikácie v časti pred kontajneroviskami,
n) vypúšťať dažďovú vodu zo striech a dvorov na chodníky a komunikácie.
2. Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.
3. Za účelom zabezpečenia celkového estetického vzhľadu mestskej časti musia byť dvory,
záhrady, garáže, iné stavby, pozemky a ostatné z verejných priestranstiev viditeľné areály
upravené a udržiavané tak, aby neboli nevzhľadné a neudržiavané, neohrozovali
bezpečnosť občanov, za čo zodpovedajú ich vlastníci, správcovia alebo užívatelia.

4. Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti
chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií1.
Správcovia miestnych komunikácií sú povinní zabezpečiť pre svoju prevádzku kontajner,
smetnú nádobu, resp. vrecia pre množstevný zber podľa osobitného predpisu. Každý
držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpad na určenom stanovišti v mieste vzniku
odpadu. Bližšie povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov sú uvedené v osobitnom
predpise2.
5. Povinnosti držiteľov psov a iných osôb vedúcich psov na verejných priestranstvách sú
ustanovené v osobitnom predpise3.

§5
Čistenie chodníkov a parkovísk
1. Správca miestnych komunikácií je povinný starať sa o čistotu, priechodnosť a bezpečnosť
chodníkov.
2. Čistením chodníkov sa rozumie ich zametanie, polievanie, odstraňovanie blata a snehu,
odpadov, buriny, lístia a iných nečistôt.
3. Za chodníky sa pre tento účel považujú aj schody, terasy a podobne.
4. Chodníky sa musia čistiť pravidelne tak, aby nejavili známky zanedbanosti.
5. Za čistenie parkoviska je zodpovedný vlastník, jeho správca alebo užívateľ.

§6
Čistota miestnych komunikácií
1. Na území mestskej časti sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú
mieru alebo produkujú nadmernú hlučnosť a znečisťujú životné prostredie.
2. Za čistotu a pravidelné čistenie (zametanie a umývanie) miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev a zimnú údržbu zodpovedajú osoby, ktorým prislúcha správa
alebo údržba verejných priestranstiev. V prípade ich znečistenia alebo poškodenia vzniká
povinnosť bezodkladne znečistenie alebo neporiadok odstrániť na vlastné náklady. Týmto
osobám taktiež prislúcha právna zodpovednosť na následky vzniknuté z toho znečistenia
alebo poškodenia.
3. Ak pôvodca znečistenia nie je známy, zodpovedá za jeho odstránenie právnická alebo
fyzická osoba, ktorá je vlastníkom, správcom alebo užívateľom verejného priestranstva,
nehnuteľnosti alebo zariadenia verejného priestranstva.
4. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti zodpovedá za zabezpečenie odstránenia
náletových drevín okolo budov, výrobných, technických zariadení, okolo občianskej
vybavenosti, školských, zdravotníckych, telovýchovných a iných zariadení v šírke 0,5 m
od objektu a to min. 2x ročne.
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§ 9 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
VZN mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunál. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
3
VZN č. 1/2015 o podmienkach držania psov na území MČ Košice-Poľov
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§7
Čistota vodných tokov
1. Zakazuje sa do vodných tokov vhadzovať smetí, odpad a akékoľvek predmety, či
ukladanie takýchto predmetov na brehoch, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu kvality či
zdravotnej nezávadnosti vodného toku.
2. Zo zdravotného alebo bezpečnostného hľadiska sa zakazuje vylievať alebo vypúšťať
do vody zvyšky olejov, ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá a iné
škodlivé látky, ktoré by mohli ohrozovať čistotu vody, poškodzovať ich alebo hrubo
narušovať vodný tok.
3. Zakazuje sa vo vodných tokoch umývať, či vykonávať na ich brehoch údržbu a opravy
všetkých druhov motorových vozidiel.

§8
Miestna zeleň
1. Udržiavanie čistoty miestnej zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí
v mestskej časti žijú alebo sa prechodne zdržiavajú.
2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov,
trávnikov a iných porastov.
3. Zakazuje sa na týchto plochách umiestňovať reklamné a propagačné zariadenia, stánky,
kiosky a pod. bez vydania súhlasu Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Poľov.

§9
Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov
1. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3 a P14 sa na území mesta zakazuje.
2. Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje:
a) na používanie pyrotechnických výrobkov počas doby od 15:00 hod. dňa 31. decembra
kalendárneho roka do 02:00 hod. dňa 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
b) na mesto počas podujatí a akcií, ktoré sú organizované mestom, alebo na ktorých sa
mesto spolupodieľa,
c) na mestskú časť počas podujatí a akcií, ktoré sú organizované mestskou časťou, alebo
na ktorých sa mestská časť spolupodieľa.

§ 10
Záverečné ustanovenie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) príslušníci Mestskej polície Košice – Šaca
b) miestny kontrolór
c) poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Poľov.
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§ 4 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa môže posudzovať ako
priestupok proti verejnému poriadku v zmysle § 47 a 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, kedy starosta mestskej časti môže uložiť
pokutu do výšky 99 €.
3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou alebo právnickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže byť starostom mestskej časti podľa § 23 ods. 2 písm. a),
b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov uložená pokuta
do výšky 6 638 €.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej
časti Košice-Poľov uznesením č. 39 a nadobúda účinnosť a platnosť 15. dňom od jeho
vyvesenia, t.j. dňa 11.07.2019.

Návrh VZN č. 1/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli MČ od 12.04.2019 do 25.06.2019.
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V Košiciach-Poľove 25.06.2019

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice – Poľov

