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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2010 

o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta 

a verejného poriadku v znení VZN č. 1/2015 

(úplné znenie) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Keţmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 

68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1 a ods.3 písm, g), h), § 6 ods. 1  a § 11 ods.4 

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

na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Nariadenie určuje všetkým fyzickým a právnickým osobám práva a povinnosti pri 

udrţiavaní čistoty, estetizácie priestorov, ochrany zelene a verejného poriadku na území 

mesta Keţmarok. 

(2) Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia povaţujú všetky miesta, ktoré slúţia na 

verejné uţívanie, resp. sú verejne prístupné. Sú to najmä: mestské komunikácie, ulice, 

námestia, vrátane chodníkov, podchody, mosty, parkoviská, parky, korytá a nábreţia 

vodných tokov, nádrţí a pod. 

 

Čl. 2 

Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev 
 

(1) V záujme zabezpečenia zdravého ţivotného prostredia a vzhľadu mesta je na verejných 

priestranstvách zakázané: 

a) odhadzovať ohorky z cigariet, cestovné lístky, smeti, papiere, obaly všetkého druhu, 

zvyšky jedál (ani ako krmivo vtáctvu)a iné nepotrebné veci a odpadky, 

b) znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými a inými odpadovými vodami, olejmi, 

chemikáliami alebo iným podobným spôsobom, 

c) umývať a čistiť motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, 

brzdových a koncových svetiel a ŠPZ vozidiel čistou vodou, 

d) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať, znečisťovať a ničiť mestskú 

zeleň, verejné objekty a zariadenia ako sú sochy, pamätníky a pod. Zakázané je 

vypaľovanie trávy, neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov rastlín na verejných 

priestranstvách, 

e) vyklepávať alebo prášiť  šatstvo, koberce, deky a iné predmety mimo vyhradených 

miest. Zvlášť je zakázaná táto činnosť na balkónoch, loggiach a spoločných priestorov 

obytných domov, 

f) nechávať psov alebo iné zvieratá pobehovať alebo znečisťovať verejné priestranstvá, 

g) vstupovať so zvieratami alebo ich vpúšťať na detské ihriská a pieskoviská, 

h) umiestňovať plagáty, reklamy na iných miestach ako na to určených bez súhlasu mesta 

a zriaďovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia v rozpore s platnými 

zákonmi a predpismi, 
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i) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo, zriaďovať kompostoviská bez 

povolenia Mestského úradu, 

j) vyberať odpady zo smetných nádob, 

k) znečisťovať verejné priestranstvá močením, výkalmi a zvratkami, 

l) sedenie na operadlách lavičiek, aby nedochádzalo k ich poškodeniu a znečisťovaniu. 

(2)Kaţdý zásah súkromnej či právnickej osoby do súčasného stavu mestskej zelene, najmä jej 

likvidácie je moţný len po predchádzajúcom povolení mesta Keţmarok. 

(3) 

a) Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo 

právnické osoby. Tieto sú povinné bezodkladne spôsobenú závadu odstrániť alebo 

zabezpečiť jej odstránenie. Nesú právnu zodpovednosť za následky vzniknuté 

z dôvodov  tohto znečistenia a poškodenia. 

b) Dvory, záhrady, stavebné pozemky, areály fyzických a právnických osôb sú vlastníci 

povinní udrţiavať tak, aby neboli porastené burinou, prašné a nevzhľadné. 

c) Vlastníci, resp. uţívatelia domov a záhrad sú povinný konáre stromov, kríkov a iných 

rastlín vyčnievajúce na chodníky a ulice zostrihať do výšky 2,5 m a konáre prerastajúce 

cez ploty upraviť tak, aby neprekáţali chodcom, nezakrývali dopravné značky 

a nenarušovali cestnú premávku.   

 

Čl. 3 

Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží 

 

(1) Zakazuje sa do korýt vodných tokov a nádrţí vhadzovať akékoľvek predmety, alebo ich 

ukladať na miesta, z ktorých by mohli byť splavené a ohroziť akosť alebo zdravotnú 

nezávadnosť vodného toku. 

(2) Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať akékoľvek tekutiny alebo látky a to najmä ropné 

produkty, jedy, ţieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, posýpacie soli 

a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť kvalitu vodného toku. Ďalej sa zakazuje vo 

vodných tokoch a nádrţiach a na ich brehoch robiť údrţbu alebo umývanie motorových 

vozidiel. 

(3) Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových je upravené v zákone o vodách 

a vykonávacích predpisov k tomuto zákonu. 

 

Čl. 4 

Podmienky na prevádzku vozidiel v súvislosti s čistotou mesta 

 

(1)  Na území mesta sa zakazuje:  

a) jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojim nákladom 

znečisťujú vozovku, 

b) prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním alebo 

odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie, alebo nezamoroval okolie zápachom, 
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c) spôsobovať znečisťovanie aj iným spôsobom, najmä narušovať kôpky uloţeného 

materiálu, snehu a pod a znemoţňovať čistenie verejných priestranstiev a odvoz 

odpadu, 

d) jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie, 

e) jazdiť vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch  a parkovať na verejnej zeleni 

a chodníkoch. V prípade chodníkov to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným 

zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom 

ostane voľná šírka chodníka  najmenej 1,5m, 

f) odstavovať alebo dlhodobo parkovať na verejných priestranstvách vraky vozidiel, 

prívesy, nákladné vozidlá, autobusy. 

(2)  Ďalej je nutné dodrţiavať tieto podmienky: 

a) pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade závadu, ktorá môţe 

viesť k znečisteniu priestranstva, je povinný túto závadu bezodkladne odstrániť. 

Vzniknuté znečistenie musí na vlastné náklady odstrániť,  

b) organizácia vykonávajúca stavebné práce je povinná zabezpečiť očistenie vozidla pred 

výjazdom zo staveniska na verejnú komunikáciu alebo na verejné priestranstvo, tak, aby 

nedošlo k ich znečisteniu 

c) čistenie platených parkovísk zabezpečuje prevádzkovateľ parkoviska, čistenie 

neplatených parkovísk zabezpečuje organizácia poverená čistením mesta 

d) za účelom umoţnenia mechanizovaného čistenia ulíc a parkovísk môţu byť na 

komunikáciách umiestnené príslušné dopravné značky s doplnkovými tabuľami 

o termínoch mechanizovaného čistenia. 

 

 

 

Čl. 5 

Skladovanie a nakladanie materiálu a výrobkov 

 

(1) Nakladať a skladať materiál a tovar na verejnom priestranstve sa dovoľuje len vtedy, ak sa 

nedá urobiť bez zvláštnych ťaţkostí na inom mieste.  

(2) Po manipulácii s materiálom je prepravca povinný verejné priestranstvo vyčistiť 

a v prípade potreby aj umyť. 

(3) Skladovanie tovaru, obalov, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu, materiálu 

alebo vybaľovanie tovaru na vozovke, chodníku alebo verejnej zeleni je zakázané, 

s výnimkou prechodného uskladnenia bezprostredne pred odvozom. 

(4) Smetné nádoby sa môţu ponechať na chodníku alebo okraji vozovky len na nevyhnutne 

potrebnú dobu pred vyprázdnením. Po vyprázdnení sa musia uloţiť na vyhradené miesto. 

(5) Vchádzať na chodník akýmkoľvek motorovým vozidlom v prípade odvozu materiálu sa 

zakazuje s výnimkou prípadov v ods. 1 čl.5. 
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Čl. 6 

Zvláštne užívanie verejného priestranstva 

 

(1)  Pouţívať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru, alebo iný účel, pre ktorý boli určené je 

moţné na základe povolenia alebo správneho rozhodnutia príslušného oddelenia 

mestského úradu, ktorý určí podmienky, dobu a poplatok za pouţívanie verejného 

priestranstva. 

(2)  Zvláštnym uţívaním sa okrem iného rozumie rozkopávky komunikácií, chodníkov 

a verejnej zelene, umiestnenie zariadenia na poskytovanie sluţieb, letné stolovanie pred 

reštauračnými zariadeniami stavebného, predajného alebo reklamného zariadenia. Ďalej 

zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu 

a trvalé parkovanie vozidla mimo stráţeného objektu. 

(3)  Zásah do verejného priestranstva alebo komunikácií povoľuje na základe ţiadosti 

príslušný cestný správny orgán formou rozhodnutia, kde sú určené podmienky 

o vykonávaní výkopových prác a spätných úprav. 

(4)  Kaţdý, komu bolo vydané povolenie k zvláštnemu uţívaniu verejného priestranstva je 

povinný: 

a) pouţívať priestranstvo len v povolenom rozsahu a to tak, aby bolo čo najmenej 

odnímané svojmu účelu, 

b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadné 

znečistenie bezodkladne odstraňovať, vrátane priľahlých plôch, 

c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vstupom, uzáverom vody, poţiarnym hydrantom, 

hlásičom poţiaru a záchrannej sluţby, 

d) vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť uţívateľov verejného 

priestranstva najmä v nočnej dobe, 

e) pouţívať len vyhradené priestory, dodrţiavať stanovené podmienky a po skončení 

uţívania uviesť na svoje náklady verejné priestranstvo do pôvodného stavu, 

f) zachovať pri skladovaní protipoţiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor 

pre prípadný protipoţiarny zásah, 

g) ak stavenisko nie je ohradené, stavebnú suť pri prácach na verejnom priestranstve 

odváţať denne do ukončenia pracovnej doby fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá 

práce vykonáva, 

h) zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou 

fyzickej a právnickej osoby alebo majiteľa, ktorý práce vykonáva s uvedením doby 

povolenia k zvláštnemu povoleniu, 

i) zaplatiť za pouţívanie verejného priestranstva príslušný poplatok. 

(5)  Sypké hmoty alebo iný stavebný materiál môţu byť pri stavebných prácach skladované na 

povolenom, vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve len v nevyhnutnej 

miere a to tak, aby ich vietor alebo voda neroznášali do okolia. 

(6)  Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku, kiosku, kultúrnych zariadení je povinný 

zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí zariadení v čase prevádzky.  
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(7)  Plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné oznámenia umiestnené mimo vyhradených miest 

a určených zariadeniach, resp. bez povolenia mesta Keţmarok, Technických sluţieb 

Keţmarok a povereného správcu alebo organizácie, budú odstránené na náklady príslušnej 

fyzickej osoby alebo organizácie. 

 

Čl. 7 

Podmienky pre niektoré druhy zvláštneho užívania verejného priestranstva 

 

(1) Vylepovanie plagátov zabezpečujú Technické sluţby Keţmarok a poverený správca alebo 

organizácia mestom Keţmarok  na schválených plagátových plochách alebo zariadeniach. 

Umiestňovať plagáty, vývesky, pútače a iné oznámenia mimo povolených miest a zariadení sa 

zakazuje. V prípade porušenia zákazu budú tieto propagačné materiály odstránené na náklady 

príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby. 

(2)  Pre umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení umiestňovaných 

na verejných priestranstvách alebo viditeľných z verejných priestranstiev a  pokiaľ sú spojené 

so stavbou alebo pozemkom a pri pozemných komunikáciach platia príslušné ustanovenia 

stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení  ich neskorších  

zmien a doplnkov.  

(3) Reklamné, informačné a propagačné zariadenia ako aj iné zariadenia, ktoré neslúţia pre 

správu pozemných komunikácii ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzky dopravy: 

a)sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunikáciach umiestňujú tak, 

aby vyhovovali poţiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,  

b) je zakázané umiestňovať na kriţovatke a v rozhľadovom poli vodiča na kriţovatke, na 

mostných objektoch a cestných zábradliach 

Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácii sa môţu umiestňovať iba 

informačné zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej 

komunikácie. 

(4) Súhlas na umiestnenie v zmysle platných predpisov vydáva na základe ţiadosti  mesto 

Keţmarok vydáva  po vyjadrení príslušného dopravného inšpektorátu a príslušných orgánov, 

resp. organizácií. 

(5) Fyzická alebo právnická osoba v ţiadosti o povolenie informačných, reklamných 

a propagačných zariadení predloţenej Mestskému úradu v Keţmarku uvedie okrem 

všeobecných údajov o ţiadateľovi: 

a) druh, účel, miesto a dobu trvania zariadenia,  

b) preukázanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  na ktorej sa má zariadenie umiestniť, resp. 

nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti 

c) označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie umiestniť, 

d) zoznam účastníkov konania, ktorí sú ţiadateľovi známi. 

Podľa povahy zariadenia k ţiadosti pripojí: 

a) predpísanú dokumentáciu zariadenia v zmysle platných predpisov  v dvoch vyhotoveniach, 

pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia stručný opis zariadenia 

a jednoduchý náčrt, 
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b) doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania pokiaľ 

sa viedli vopred, 

c) doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich predpisujú osobitné 

predpisy. 

 

Mesto Keţmarok po  vyjadrení príslušných orgánov a organizácií, zvlášť dopravného 

inšpektorátu a na základe úplnosti podkladov rozhodne o povolení zariadenia a podmienkach 

jeho umiestnenia. Súhlas nemusí byť vydaný alebo uţ vydaný súhlas môţe byť zrušený 

a nariadené odstránenie zariadenia ak: 

a) zariadenie bude slúţiť propagácii, reklame a pod. činnosti v rozpore s platnými predpismi 

a zákonmi 

b) sa zmenia podmienky, najmä dopravné v blízkosti osadeného zariadenia, 

c )splnilo účel, na ktorý bolo povolené alebo pre opotrebenie prestalo slúţiť pôvodnému účelu  

d) je v rozpore s platnými zákonmi 

(6) Mesto Keţmarok po  vyjadrení príslušných orgánov a organizácií, zvlášť Krajského 

pamiatkového úradu a dopravného inšpektorátu rozhodne o podmienkach umiestnenia 

zariadení. Súhlas nemusí byť vydaný alebo uţ vydaný súhlas môţe byť zrušený a mesto 

nariadi odstránenie zariadenia ak: 

a)na zariadeniach budú propagované tabakové výrobky, alkohol a iné toxikománie a veci 

spôsobilé ohroziť mravnosť, 

b)sa zmenia najmä dopravné podmienky v blízkosti osadeného zariadenia, 

c) splnilo svoj účel, na ktorý bolo povolené, 

d) pre opotrebenie prestalo slúţiť svojmu účelu. 

 

 

Čl. 8 

Zodpovednosť za čistenie a čistotu 

 

(1) Za čistenie verejného priestranstva a zimnú údrţbu zodpovedá fyzická alebo právnická 

osoba, ktorej bolo zverené do uţívania, príp. poverená fyzická alebo právnická osoba. 

Vlastníci (správcovia) a uţívatelia celého objektu sú zodpovední sú zodpovední za čistenie 

vstupných a priľahlých chodníkov a prídomovej zelene. Výkon čistenia je moţné 

zabezpečiť prostredníctvom inej právnickej osoby. 

(2)  

a) Za čistenie verejných mestských komunikácií, ciest, chodníkov zodpovedajú správcovia 

alebo poverená právnická alebo fyzická osoba. 

b) Za čistenie nástupných ostrovčekov ţelezničnej dopravy, odpadových košov, 

prístreškov a čakární SAD, autobusového nástupišťa, vrátane odpadových košov 

zodpovedá SAD a ŢSR. 

c) Za čistenie, údrţbu a opravy kanalizačných vpustov zodpovedá príslušný správca. 

d) Za údrţbu verejnej zelene zodpovedá poverený správca. 
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e) Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, záhradkárskych osád, domov, areálov, 

ostatných plôch susediacich s nehnuteľnosťou, okrem verejných priestranstiev na území 

mesta zodpovedajú majitelia, právnické a fyzické osoby, spravujúce tieto územia. 

f) Za čistotu okolia záhradkárskych lokalít zodpovedajú uţívatelia a základné organizácie 

Slovenského zväzu záhradkárov. 

g) Za čistenie chodníkov i súkromnej zelene (bytovej), vedúcich súbeţne 

s nehnuteľnosťami zodpovedá majiteľ, správca alebo uţívateľ. 

h) Ak fyzická alebo právnická osoba spôsobí na miestnej komunikácii prekáţku (parkujúce 

auto, iná prekáţka) zabraňujúcu čisteniu a údrţbe v letnom i zimnom období viac ako 

24 hodín, je povinná tento úsek sama očistiť (odhrnúť sneh). 

(3) Plochy rezervované pre výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnej investičnej výstavby 

do doby ich stavebného vyuţitia musia byť upravené zatrávnením a udrţiavané tak, aby 

nenarušovali estetický vzhľad okolia. Konkrétnu zodpovednosť vymedzí mestský úrad. 

(4) Fyzická a právnická osoba zodpovedná za čistotu je povinná zabezpečiť pravidelné čistenie 

plôch, ničenie burín, vybavenie dostatočným mnoţstvom odpadových košov a ich 

vyprázdňovanie. 

 

 

Čl. 9 

Povinnosti majiteľa alebo správcu objektu 

 

(1) Majiteľ alebo správca objektu je zodpovedný: 

a) za udrţiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo dvorových 

častiach, podchodoch a pod., 

b) za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov, 

brán, odkvapových ţľabov, striech, komínov a plotov. 

(2) Obchodná organizácia a uţívatelia nebytových priestorov sú zodpovední za vzhľad 

a čistotu výkladných skríň a prevádzkových priestorov, priľahlých priestorov. 

(3) Majitelia garáţí sú zodpovední za čistotu, vzhľad garáţí v priestore medzi garáţou 

a najbliţším územím, ktoré je v správe alebo majetku inej právnickej alebo fyzickej osoby. 

Pri plošne veľkom území rozsah a vzhľad určí mestský úrad. 

 

Čl. 10 

Čistenie a zimná údržba verejného priestranstva 

 

(1)Čistenie a zimná údrţba verejných priestranstiev sa zabezpečuje podľa pracovných plánov 

zimnej údrţby, ktoré sú schvaľované mestským úradom. 

(2)Mestský úrad stanoví na základe poţiadavky správcu, ktoré chodníky pri napadnutí snehu 

a vzniku poľadovice môţu byť uzavreté. Uzavretie chodníka musí byť vyznačené na začiatku 

i na konci tabuľami. 

(3)Pri väčších snehových kalamitách, keď TS mesta nestačia vlastnými silami a prostriedkami 

zabezpečiť bezpečnú schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, organizuje  MÚ  pomoc  
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pre ich zvládnutie. V prípade kalamity môţe mestský úrad vyhlásiť pre fyzické a právnické 

osoby vlastniace potrebné mechanizmy povinnosť ich poskytnutia na likvidáciu kalamity. 

(4) Fyzická alebo právnická osoba uţívajúca verejné priestranstvo je povinná na tomto 

priestranstve udrţiavať poriadok (smetné nádoby, stavebný materiál, stánky a pod.). 

 

 

Čl. 11 

Čistenie chodníkov 

 

(1) Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadné umývanie chodníkov, odstraňovanie  

snehu aţ do povrchu chodníka, blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt. Čistenie sa musí 

vykonávať po celej šírke a dĺţke chodníka.  

(2) Chodníky musia byť vyčistené kaţdý deň, mimo zimného obdobia do 9.00 hodiny ráno. 

V prípade znečistenia sa čistenie vykonáva v priebehu dňa. Zametané nečistoty sa uskladňujú 

do smetných nádob. Zametanie nečistôt do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných 

vstupov a na zelené pásy sa zakazuje. 

(3) Mestský úrad stanoví, v ktorej časti obvodu mesta je potrebné chodníky čistiť viackrát 

denne. 

(4) Fyzické a právnické osoby, ktoré spravujú bytový alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj 

vlastníci takéhoto majetku, uţívatelia obchodných a prevádzkových priestorov v čase 

prevádzky sú povinní zabezpečiť, aby chodníky hraničiace s nehnuteľnosťou, schody (po 

celej šírke chodníka), keď nie je chodník, tak pás zeme širokej najmenej 1,5 m hraničiaci 

s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, bol riadne a včas v rozsahu potrebnom pre beţnú 

chôdzu čistený a v zimnom období bol z neho odstránený sneh a pri poľadovici bol sypaný 

neprašným materiálom. Na chodníkoch z betónovej dlaţby je povolené pouţiť posyp 

vhodným chemickým materiálom len vo výnimočných prípadoch (mrznúce mrholenie 

a pod.). 

(5) V zimnom období musí byť sneh odprataný z chodníkov najneskôr do 9:00 hodiny. 

Poľadovica musí byť odstránená neodkladne. Čistenie chodníkov v zimnom období treba 

v prípade potreby opakovať v priebehu dňa viackrát aţ do 22.00 hodiny. Na chodníkoch 

z betónovej dlaţby, zakazuje sa odstraňovať poľadovicu sekaním, odstrániť ju treba 

neodkladne pri vhodných poveternostných podmienkach iba zhŕňaním. Pre tento účel sú 

povinné právnické osoby vybaviť svoje obchody a zariadenia potrebným náradím. 

(6) Zhrnutý sneh pri čistení chodníkov sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady 

snehu nie je moţné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do 

jazdnej dráhy v mieste prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov, 

úseky potrebné pre skladovanie tovaru, uhlia a po. a pre prekládku smetných nádob na 

domové odpadky. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vţdy voľné. 

(7) Priestor prislúchajúci k jednotlivým obytným blokom si čistia nájomníci. Jedná sa o čistotu 

chodníkov a zelených plôch v ich bezprostrednom okolí. 
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Čl. 12 

Ochrana zelene a udržiavanie čistoty 

(1)  

a) Udrţiavanie čistoty je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v meste ţijú 

alebo sa v meste prechodne zdrţujú. 

b) Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, porastov, 

stromov, okrasných kríkov a kvetinových záhonov. Kaţdý občan je povinný zdrţať sa 

takéhoto konania, ktoré by bolo na ujmu verejnej zelene a lebo zariadení, ktoré sú jej 

súčasťou. 

(2)  

a) Zakazuje sa na mestskej zeleni umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia, 

mimo plôch k tomu účelu určených mestským úradom. 

b) Výrub stromov na verejnom alebo chránenom území zelene sa bez súhlasu mesta 

Keţmarok zakazuje. 

(3)  

a) Spôsobenú škodu na mestskej zeleni je povinná nahradiť osoba alebo právnická 

a fyzická osoba, ktorá ju zavinila. Škoda sa nahradzuje predovšetkým uvedením 

poškodenej veci do pôvodného stavu. 

b) Ak spôsobenú škodu povinná osoba právnická alebo fyzická osoba po upozorní 

kompetentného orgánu mestského úradu dobrovoľne neuvedie do pôvodného stavu, 

vykoná to za ňu správca mestskej zelene alebo iná poverená právnická alebo fyzická 

osoba. Odstránenie musí byť vykonané v stanovenom termíne. Náklady stým spojené sa 

vyúčtujú osobe, ktorá škodu zavinila. 

c) Za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné a za škody spôsobené 

zvieratami zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá 

dozerať. 

 

Čl. 13 

Tvorba, správa a údržba zelene 

 

(1) 

a) Vytváranie verejnej zelene sa zabezpečuje z prostriedkov stavebníka (investora), 

vlastníka a z ostatných prostriedkov MÚ Keţmarok. 

b) Tvorba zelene v meste Keţmarok musí byť v súlade s územným plánom mesta. 

c) Novovybudované nadzemné vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste, pokiaľ 

jestvujúce nadzemné vedenie prekáţa stromu, môţu sa koruny stromov upraviť len 

spôsobom, ktorý nenaruší vývin stromu.  

d) Pri výsadbe stromov v uliciach mesta treba dodrţiavať minimálne vzdialenosť 3 m od 

okien domov a 0,6 m od obrubníkov ciest po os kmeňa stromu. 

e) Právnická a fyzická osoba, ktorá vykonáva povrchovú úpravu ciest a chodníkov je 

povinná vynechať priestor okolo stromov v priemere 1 m. 
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(2) 

a) Správou a údrţbou mestskej verejnej zelene sa poveruje správca, ktorého stanoví mestský 

úrad. 

b) Správu a údrţbu chránenej zelene vykonáva a zabezpečuje jej vlastník. 

c) Úlohou správcu a vlastníka je najmä: 

- vybudovanú zeleň zveľaďovať, udrţiavať jej čistotu a estetický vzhľad, 

- zabezpečovať jej odbornú údrţbu a dosadzovanie rastlín tak, aby bol ideový charakter 

kolaudovaného sadovníckeho diela zachovaný, 

- vyuţiť zeleň pre kultúrne, estetické a zdravotné potreby občanov. 

 

Čl. 14 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa 

21.09.2010 uznesením č. 215/2010. 

(2) Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo  na zmenách a doplnkoch tohto VZN  dňa 22.01.2015 

VZN č. 1/2015 uznesením č. 8/2015. 

 

Čl. 15 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší pôvodné VZN č. 6/1991, ktorým sa 

upravujú podrobnosti o udrţiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta. 

 

 

Čl. 16 

Splnomocňovacie ustanovenie 

 

Primátor mesta bol splnomocnený, aby vyhlásil úplné znenie VZN č. 8/2010, ako 

vyplýva zo zmien a doplnkov. 

 

Čl. 17 

Účinnosť 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  12.10.2010.  

(2) VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 8/2010, nadobúda účinnosť dňom 

11.02.2015.    

 

 

PhDr. Mgr.  Ján Ferenčák 

      primátor mesta   

     


