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Mestské zastupiteľstvo v Senci na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), v súlade s § 3 ods. 3 písm. b), c) 
a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. d), e), f), g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len „VZN“): 

ČASŤ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
Čl. 1 

Predmet úpravy 
 

1. Predmetom úpravy podľa tohto VZN je určenie podmienok a zásad starostlivosti pri 
dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta. 

2. Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty je základným predpokladom ochrany 
a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a občianskeho spolunažívania. 

3. Pravidlá o prevádzke osobitných verejných priestranstiev, za ktoré sa považujú trhoviská 
a cintoríny, sú upravené osobitnými nariadeniami.  
 

Čl. 2 
Základné pojmy 

 
Pre účely tohto VZN sa rozumie: 
1. verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia 

verejnému užívaniu. Sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, chodníky, preluky, 
podjazdy, podchody, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, priestory pod klenbami, 
verejné schody), verejné plochy zelene, nábrežia, parky, lesy, verejne prístupné záhrady, 
nezastavané územia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 
komunikácií, 

2. užívaním verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev 
obyvateľmi mesta ako aj inými osobami obvyklým spôsobom alebo ich využívanie 
osobitným (zvláštnym) spôsobom v rozsahu príslušného oprávnenia alebo povolenia, 

3. zariadením verejného priestranstva sa rozumejú predmety trvale alebo dočasne 
umiestnené na verejnom priestranstve (napr. odpadkové koše, lavičky, komponenty 
detského ihriska a pod.), 

4. miestom verejnosti prístupným je miesto vo vlastníctve mesta alebo vo vlastníctve inej 
právnickej alebo fyzickej osoby prístupné pre verejné užívanie tretím osobám, 

5. miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve 
mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete 
miestnych komunikácií (cesty, ulice, námestia, chodníky, preluky, podjazdy, podchody, 
parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné priechody, priestory pod klenbami, 
verejné schodištia),  

6. spevnenými plochami verejného priestranstva sú plochy, na ktorých je vykonaná taká 
povrchová úprava, ktorej výsledkom je najmä iný ako zemitý alebo trávnatý povrch. 
Ide najmä o: 
a) cestné komunikácie, (miestne – I., II. a III triedy) 
b) chodníky, 
c) námestia, 
d) parkoviská, 
e) verejné schody, 
f) priľahlé chodníky štátnych ciest, 
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g) nástupištia hromadnej (autobusovej) dopravy. 
7. verejnou zeleňou sa rozumie udržiavaná zelená plocha vysadená zeleňou (trávnik, kvety, 

kríky, stromy), ktorá je voľne prístupná verejnosti, sídlisková zeleň, parkovo upravené 
plochy zelene (s vybudovanými cestičkami, lavičkami, osvetlením), uličná zeleň, ako aj 
zeleň pri občianskej vybavenosti voľne prístupná verejnosti, 

8. vodnými prvkami vo verejných plochách sú vodné toky, jazerá, vodné nádrže, pramene, 
studničky, fontány a pitné fontány, 

9. verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tvoria ho 
pravidlá obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, 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 
dodržiavať, 

10. nočným pokojom je doba (časový úsek) určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného 
pokoja a odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia slušného občianskeho 
spolunažívania a dobrých susedských vzťahov, 

11. trvalo primeraným upratovaním a udržiavaním čistoty a poriadku sa rozumie 
pravidelný výkon činností, ktorých účelom je zbavenie vymedzeného priestoru nečistôt 
a iných závad, najmä očistením od papiera a iného odpadu, pokosením trávy, orezaním 
konárov a zabráneniu vzniku, resp. odstránenie následkov iného možného nebezpečenstva 
na živote alebo zdraví, 

12. subjekty zodpovedajúce za čistotu verejného priestranstva sú najmä mesto, vlastníci 
správcovia a užívatelia nehnuteľností bezprostredne susediacich s verejným 
priestranstvom, 

13. zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale 
ho chránia a kladne ovplyvňujú, 

14. zdravým spôsobom života obyvateľov mesta sa rozumie navodzovanie a trvalé 
udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by nad 
mieru primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase 
a mieste obvyklú) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä 
nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu iných obyvateľov hlukom, prachom, 
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, 
tienením a vibráciami, alebo nechať chované a držané zvieratá vnikať na verejné 
priestranstvá bez dozoru a kontroly ako aj na cudzie pozemky bez súhlasu dotknutej 
osoby, 

15. alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú 
viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

 
ČASŤ 2 

Správa a údržba verejného priestranstva  
 

Čl.  3 
Miestne komunikácie 

 
1. Za údržbu, čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií a za pravidelné čistenie 

prejazdných úsekov ciest zodpovedá mesto, ktoré môže týmito činnosťami poveriť iný 
subjekt (správcu). 

2. Údržbou, udržiavaním čistoty a zjazdnosti miestnych komunikácií sa rozumie najmä ich 
zametanie, kropenie, umývanie, odstraňovanie snehu a poľadovice a čistenie 
kanalizačných a uličných (dažďových) vpustí. 
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3. Za rozsah, spôsob a frekvenciu úkonov vyplývajúcich z údržby, čistenia a zabezpečenia 
zjazdnosti miestnych komunikácií zodpovedá odbor verejnej zelene, údržby a čistoty 
mesta. 

4. Vady v zjazdnosti miestnych komunikácií a v schodnosti priechodov pre chodcov na 
miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest, ako aj vady v schodnosti 
miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, je povinné bez prieťahov 
odstraňovať mesto (správca). 

5. Údržbou, udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa rozumie najmä ich zametanie, 
zmývanie, splachovanie, odstraňovanie blata, snehu, poľadovice, buriny, odpadkov a 
iných nečistôt brániacich ich riadnemu užívaniu. 

6. Čistenie sa vykonáva po celej šírke a dĺžke chodníka, pričom musí byť vykonávané tak, 
aby chodci boli čo najmenej obťažovaní. 

7. Hlavné čistenie sa vykonáva od 05.00 h. do 13.00 h. V prípade potreby sa čistenie 
vykonáva aj v priebehu celého dňa. Zametanie nečistôt do vozovky, na verejnú zeleň, do 
kanalizačných vpustí a na zelené pásy je neprípustné 

8. Organizácie, ktoré spravujú bytový alebo iný nehnuteľný majetok, užívateľa, nájomcovia 
ako i súkromní vlastníci takéhoto majetku, užívatelia obchodných a prevádzkových 
priestorov v čase prevádzky sú povinní zabezpečiť, aby chodníky, hraničiace 
s nehnuteľnosťou, schody ako súčasť chodníka a tam, kde nie je spevnený chodník, aj pás 
zeme v šírke najmenej 1,5 m, hraničiaci s nehnuteľnosťou, používaný ako chodník pre 
peších bol riadne a včas čistený a v zimnom období bol z neho odstránený sneh 
a zabezpečené posýpanie neprašným materiálom pri poľadovici. 

9. V zimnom období musí byť sneh odprataný z chodníkov najneskôr do 6.00 h. ak mesto 
neurčí inak. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr. Čistenie chodníkov v zimnom 
období treba v prípade potreby opakovať v priebehu dňa viackrát až do 21.00h. Pre tento 
účel sú fyzické osoby povinné vybaviť svoje objekty a zariadenia potrebným náradím. 

10. Zhrnutý sneh sa sústreďuje do hromád na okraj vozovky, pričom sa dbá, aby zostali 
voľné vstupy do jazdnej dráhy, prechody pre chodcov, parkoviská, vjazdy do domov, 
úseky potrebné pre skladanie tovaru, uhlia a pod. a pre vyprázdňovanie smetných nádob. 
Rovnako voľné musia zostať kanalizačné príklopy a vpuste. 

11. Čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev sa vykonáva podľa pracovného plánu, 
vypracovaného odborom verejnej zelene, údržby a čistoty mesta a schváleného 
primátorom mesta. 

12. Po ukončení zimnej údržby všetky právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávali zimnú 
údržbu odstránia skládky posypového materiálu v termíne stanovenom odborom verejnej 
zelene, údržby a čistoty mesta a schváleného primátorom mesta. 

13. Mesto môže určiť, ktoré chodníky a verejné priestranstvá pri napadnutí snehu 
a poľadovici môžu byť uzavreté. Uzavretie priestranstva musí byť na začiatku i konci 
vyznačené tabuľami. 

14. Pri snehových kalamitách alebo živelných pohromách môže mesto vyhlásiť pre 
obyvateľov mesta pracovnú povinnosť. 

 
Čl. 4 

Zodpovednosť za čistenie a čistotu 
 

1. Za čistenie a zimnú údržbu verejného priestranstva zodpovedá mesto, resp. iná osoba, 
ktorú touto činnosťou mesto poverí. Vlastníci, správcovia, resp. užívatelia  nehnuteľnosti 
sú zodpovední za čistenie vstupných a priľahlých chodníkov a prídomovej zelene.  

2. Na údržbe verejného priestranstva sa podieľajú: 
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a/ užívatelia, správcovia nehnuteľností a odbor verejnej zelene, údržby a čistoty mesta 
v rozsahu – miestne komunikácie, cesty a chodníky,  

b/ ŽSR /železnice/ v rozsahu - koľajové pásy železničnej dopravy, nástupné ostrovčeky, 
odpadové  koše v areáli železničnej stanice, 

c/ vlastníci, resp. správcovia nehnuteľnosti v rozsahu – chodníky a priľahlá zeleň, 
súbežné s užívanou nehnuteľnosťou, okrem tých, ktoré sú uvedené pod a) a e) tohto 
odseku, kanalizačné vpuste, 

d/ odbor verejnej zelene, údržby a čistoty mesta  v rozsahu – plochy verejnej zelene, 
e/ základné organizácie záhradkárov – chodníky a priľahlá zeleň, súbežné s užívanou 

nehnuteľnosťou. 
3. Plochy vyhradené pre výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnej výstavby do doby ich 

stavebného využitia musia byť upravené a udržiavané tak, aby nenarušovali estetický 
vzhľad okolia. Konkrétnu formu a zodpovednosť vymedzí stavebný úrad. Fyzické 
a právnické osoby zodpovedné za poriadok a čistotu sú povinné čistenie plôch a ničenie 
buriny zabezpečovať pravidelne a starať sa o vybavenie týchto plôch dostatočným 
množstvom odpadkových košov ako i o ich vyprázdňovanie. 

4. Odpad a odpadky vznikajúce pri čistení je možné sústreďovať len na miestach k tomu 
určených. 

5. Právnické a fyzické osoby zodpovedné za čistenie dbajú o to, aby pri čistiacich prácach 
boli užívatelia verejného priestranstva čo najmenej obťažovaní. 

 
Čl. 5 

Vodné prvky 
 

1. Na nakladanie s vodami a na starostlivosť a správu vodných prvkov sa vzťahujú osobitné 
všeobecne záväzné právne predpisy. 

2. Do vodných prvkov alebo vo vodných prvkoch sa zakazuje najmä: 
a) vhadzovať smeti, odpad a obdobné veci, alebo ich do vodných prvkov ukladať, najmä 

na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť splavené, 
b) vypúšťať alebo vylievať do vodných prvkov tekutiny zdravotne závadné alebo inak 

nebezpečné (napr. oleje, pohonné látky, žieraviny a iné tekutiny) a iné škodlivé látky, 
ktoré by mohli ohrozovať kvalitu povrchových a podzemných vôd a život v nich, 
ohrozovať zdravie a bezpečnosť obyvateľov mesta a užívateľov vodných prvkov, 
alebo, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodných prvkov, 

c) umývať a na brehoch vodných prvkov vykonávať údržbu a opravu strojov a zariadení, 
najmä motorových vozidiel, 

d) verejnou kanalizáciou sa môžu odvádzať len vody v akosti a množstve stanovenom 
kanalizačným poriadkom, poprípade na základe povolenia vydaného 
vodohospodárskym orgánom. 

 
ČASŤ 3 

Užívanie verejného priestranstva 
 

Čl. 6 
Spôsoby užívania verejného priestranstva 

 
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 



 
 

6 
 

verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu 
zložiek životného prostredia (pôdy, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia a pod.) 

2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa tak rozumie jeho využívanie nad obvyklú 
mieru alebo iné, než obvyklé účely, a to najmä: 
a) užívanie verejného priestranstva na uloženie odpadu, postavenie stavebného 

zariadenia (napr. lešenie, ostatné stavebné zariadenie a pod.), uloženie 
veľkoobjemového kontajneru a pod., 

b) užívanie verejného priestranstva na reklamné účely, propagačné a komerčné účely, 
prezentácie firiem a politických strán, (napr. umiestnenie informačných stojanov, 
vylepovanie plagátov a pod.), 

c) užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zábavných zariadení (napr. kolotočov, 
lunaparkov, cirkusov a pod.), 

d) užívanie verejného priestranstva v zmysle osobitného všeobecne záväzného nariadenia 
mesta o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

3. Za neoprávnené osobitné užívanie verejného priestranstva sa považuje jeho užívanie bez 
splnenia si oznamovacej povinnosti a bez predchádzajúceho súhlasu príslušného správcu 
dane. 

4. Podrobnosti o spoplatnení osobitného užívania verejného priestranstva upravuje 
všeobecne záväzné nariadenie mesta o  miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
Čl. 7 

Osobitné užívanie verejného priestranstva 
 

1. Osobitné užívanie verejného priestranstva je možné iba na základe povolenia alebo 
správneho rozhodnutia mesta, ktoré určí aj dobu užívania verejného priestranstva. 
Podmienkou k vydaniu takéhoto povolenia resp. rozhodnutia je vyjadrenie správcu 
plochy a v prípade potreby i policajného dopravného inšpektorátu. Žiadosť o povolenie 
osobitného užívania verejného priestranstva žiadateľ predkladá mestu minimálne 10 dní 
pred takýmto užívaním verejného priestranstva. 

2. Zásah do verejného priestranstva alebo miestnych komunikácií /prekopávky, skládky, 
obchádzky a pod./ povoľuje mesto formou rozhodnutia v správnom konaní,  ktorým určí 
i technické podmienky pre vykonanie prác. Technické podmienky určí príslušný správca 
verejných priestranstiev alebo komunikácií. 

3. Každý, komu bolo vydané povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva je 
povinný: 
a) používať priestranstvo len na daný účel, v povolenom rozsahu a nevyhnutnom čase 
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva a jeho zariadení, 

prípadne  takéto znečistenie denne odstraňovať na priestranstve i priľahlých 
plochách, 

c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vpustiam, uzáverom vody, požiarnym 
hydrantom, hlásičom požiarov a záchrannej služby, 

d) vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného 
priestranstva,  najmä v nočnej dobe, 

e) používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení    
vlastného užívania uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu na vlastné 
náklady, 

f) zachovávať protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor pre 
prípadný  protipožiarny zásah, 
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g) ak stavenisko nie je ohradené, materiál z asanácie pri prácach na verejnom 
priestranstve odvážať denne do ukončenia prác 

h) zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste s presnou adresou organizácie 
alebo majiteľa, ktorý prácu vykonáva s uvedením doby povolenia na zvláštne 
užívanie. 

4. Sypké hmoty, malta alebo iný stavebný materiál môžu byť pri stavebných prácach 
skladované na povolenom, vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve 
len v nevyhnutnej miere a to tak, aby ich vietor a voda neroznášali do okolia. 

5. Používanie verejných komunikácií a verejných priestranstiev na vykonávanie pouličného  
predaja a služieb povoľuje mesto. 

 
Čl. 8 

Umiestňovanie plagátov, vývesiek a reklamných zariadení na verejnom 
priestranstve 

 
1. Umiestňovanie plagátov, vývesiek a oznámení  je povolené iba na plochách to 

vyhradených. Umiestňovanie reklamných zariadení, informačných tabúľ a pútačov je 
dovolené len na základe povolenia mesta. V prípade umiestnenia  reklamných zariadení, 
plagátov, nálepiek, oznamov, informačných tabúľ a pútačov bez príslušného povolenia 
mesta budú tieto bezodkladne odstránené na náklady príslušnej fyzickej alebo právnickej 
osoby. Ak umiestnená reklama alebo plagát odporuje zásadám morálky a etiky alebo 
vyvoláva verejné pohoršenie je mesto oprávnené dať príkaz na odstránenie takejto 
reklamy alebo plagátu zodpovednej fyzickej alebo právnickej osobe na jej náklady. 

 
Čl. 9 

Pravidlá pre pohyb motorových vozidiel na verejnom priestranstve 
 

1. Na území mesta zakázané: 
a) jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami, alebo svojim nákladom 

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

alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie 
zápachom. 

2. Fyzické a právnické osoby vykonávajúca stavebné práce alebo poľnohospodárske práce, 
sú povinné zabezpečiť očistenie vozidla tak, aby pri jazde nedošlo k znečisteniu 
verejného priestranstva. 

3. Parkovacie miesta určené pre vyhradené parkovanie musia byť označené v súlade s 
platnou legislatívou. 

4. Parkovanie a státie vozidiel v zóne s dopravným obmedzením vyznačenej dopravným 
značením je možné len na miestach označených ako parkovisko. 

5. Na verejnej zeleni, ktorá sa nachádza na verejných priestranstvách a slúži verejnému 
užívaniu všetkých občanov mesta je parkovanie a státie všetkých druhov vozidiel 
zakázané. Zakázaný je aj prejazd vozidlom cez verejnú zeleň. Uvedené sa nevzťahuje na 
areál Slnečných jazier, ktorý sa spravuje vlastným prevádzkovým poriadkom. 

6. Zakazuje sa parkovať tak, aby: 
a) zaparkované motorové vozidlo bránilo iným vozidlám pri výjazde z dvora alebo z 

garáže, 
b) zaparkované motorové vozidlo bránilo pri zbere a zvoze komunálneho odpadu 

7. Všetky fyzické a právnické osoby vykonávajúce opravy, údržbu, umývanie a obchod s 
vozidlami akéhokoľvek druhu sú povinné zabezpečiť parkovanie a státie týchto vozidiel 
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vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch. Zároveň sú povinné zabezpečiť, 
aby tieto vozidlá nezhoršovali podmienky životného prostredia najmä ropnými látkami, 
výfukovými plynmi a neobťažovali obyvateľov hlukom nad mieru nevyhnutnú pre bežné 
používanie vozidla. 

8. Všetky fyzické a právnické osoby sú povinné riešiť si parkovacie potreby pre novo 
realizované objekty a pre objekty, u ktorých sa mení funkčné využitie najmä na vlastnom 
pozemku. 
 

Čl. 10 
Osobitné práva a povinnosti vlastníkov (správcov, užívateľov) nehnuteľností pri užívaní 

verejného priestranstva 
 

1. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní  
nehnuteľný majetok bezprostredne susediaci s verejným priestranstvom, sú povinné 
zabezpečiť, aby miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu 
udržiavané a vyčistené. 

2. Podnikateľské subjekty, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní objekty 
obchodov alebo iných prevádzok poskytujúcich služby občanom, sú povinné zabezpečiť, 
aby miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu udržiavané 
a vyčistené a to aj mimo času ich prevádzky. 

3. Ak sú na miestach verejnosti prístupných vlastníkmi (správcami, užívateľmi) týchto 
nehnuteľností vysadené pásy zelene, sú títo povinní takéto plochy riadne udržiavať 
a čistiť. 

4. Na zabezpečenie údržby a čistoty a na osobitosti zimnej údržby sa primerane použijú 
ustanovenia tohto VZN. 

5. Vlastníci (správcovia, užívatelia) nehnuteľností sú ďalej povinní: 
a) trvalo primerane udržiavať a upratovať  priľahlé dvory, vnútroblokové priestranstvá, 

záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, najmä zabrániť, 
aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvo, 

b) upraviť konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na chodníky, cesty a 
ulice do výšky 2,5 m a konáre prerastajúce cez ploty (príp. živé ploty) upraviť na 
hranicu vlastného pozemku tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky, 

c) umiestniť, upevniť a upraviť kvetináče, nádoby na kvety a iné predmety na vonkajšej 
strane okien, aby z nich nestekala voda a aby neohrozovali bezpečnosť chodcov, 

d) opatriť všetky budovy na čelnej strane a zo strany chodníkov funkčným odkvapovým 
žľabom a odkvapovými rúrami, aby dažďová voda nestekala zo striech priamo na 
chodníky, chodcov a miestne komunikácie, 

e) bezodkladne čistiť a zbavovať uličné priečelia (fasády) obytných domov a iných 
objektov nevhodných kresieb a nápisov, plagátov a iných reklám, 

f) upravovať a umiestňovať obchodné reklamy, firemné a informačné tabule tak, aby 
boli čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby neprekážali chodcom alebo 
nenarúšali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

6. Zriaďovanie upravených stanovíšť  zberných nádob je povinnosťou majiteľa, užívateľa 
zariadenia, objektu, resp. správcu bytového fondu, ku ktorému zberné nádoby patria. 

7. Pravidlá o udržiavaní čistoty vo viacbytových obytných domoch sa z pravidla ustanovujú 
v domových poriadkoch. 

8. Vlastníci, správcovia, resp. užívatelia objektov a užívatelia bytov sú povinní vykonávať 
opatrenia k zamedzeniu výskytu a rozširovania hmyzu a hlodavcov, vykonávať 
dezinfekciu a deratizáciu v súlade s platnými právnymi predpismi. 
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9. Majitelia garáží sú zodpovední za čistotu a vzhľad garáží, za udržiavanie čistoty v okolí  
garáže.  

10. Vlastníci predajných stánkov, kioskov a podobných zariadení sú povinní v okolí týchto 
zariadení zabezpečiť čistotu a poriadok v rozsahu podľa pokynov a usmernení mesta 
vzhľadom na povahu a umiestnenie prevádzky, a súčasne sú povinní nakladať s odpadom 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväzným 
nariadením mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
Zodpovedajú aj za čistotu okolo smetných nádob. 

 
ČASŤ 4 

Verejný poriadok a verejná čistota 
 

Čl. 11 
Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty 

 
1. Subjekt zodpovedajúci za čistotu verejného priestranstva je povinný najmä: 

a) zabezpečovať pravidelné čistenie a sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty na 
verejnom priestranstve 

b) zabezpečovať dostatočný počet odpadkových košov, pravidelne ich vyprázdňovať, 
starať sa o čistotu ich okolia a o ich udržiavanie.  

c) starať sa , aby odpadky boli odvážené len na určené miesto 
d) čistenie verejného priestranstva zabezpečovať tak, aby boli jej užívatelia čo najmenej 

obťažovaní 
2. Na území mesta je zakázané najmä: 

a) poškodzovať, znečisťovať alebo inak ohrozovať verejné priestranstvá, 
b) nad mieru primeranú pomerom obťažovať iného hlukom, prachom, popolčekom, 

dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a 
vibráciami, 

c) rušiť pokojný stav, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta 
spôsobom, kedy by nad mieru primeranú pomerom došlo k obťažovaniu iného alebo 
k ohrozeniu výkonu práv iného, 

d) neoprávnene vyberať odpad z nádob určených na jeho likvidáciu, 
e) nechať chované a držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá (najmä detské 

ihriská a iné priestranstvá užívané predovšetkým deťmi) bez dozoru a kontroly a na 
cudzie pozemky bez súhlasu dotknutej osoby, ako aj  nechať nečistotu po zvierati na 
verejnom priestranstve, 

f) skladať, rozoberať, opravovať alebo umývať na verejných priestranstvách motorové 
vozidlá, stroje, mechanizmy alebo ich časti, s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, 
reflektorov, brzdových a koncových svetiel a evidenčných značiek vozidiel čistou 
vodou, 

g) používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku v rozpore 
s platný všeobecne záväzným nariadením č.8/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky 
na území mesta Senec, 

h) odhadzovať ohorky z cigariet, cestovné lístky, smeti, papiere, obaly všetkého druhu, 
zvyšky jedál (ani ako krmivo vtáctvu), ovocie, zeleninu, popol a iné nepotrebné veci a 
odpadky mimo smetného koša,  

i) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, zvratkami, výkalmi, splaškovými 
vodami, ropnými produktmi, chemikáliami, alebo iným podobným spôsobom, 

j) znehodnocovať, poškodzovať verejné priestranstvá, ich objekty a zariadenia a bez 
súhlasu mesta ich ohradzovať, 
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k) vypaľovať trávu a lístie a spaľovať zvyšky rastlín na verejných priestranstvách, 
l) vyklepávať alebo prášiť šatstvo, koberce, deky, bytové zariadenie a iné predmety 

mimo vyhradených miest, tento zákaz platí i pre bytové balkóny, loggie, okná 
a spoločné priestory viacbytových domov, 

m) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z predajnej činnosti akéhokoľvek druhu 
a odpadovou vodou z umývania výkladných skríň, stánkového a pouličného predaja, 

n) na verejnom priestranstve lepiť plagáty a umiestňovať reklamy na iných miestach ako 
na to určených, bez povolenia mesta 

o) umiestňovať informačné, reklamné a propagačné zariadenia bez povolenia mesta 
p) skladovať akýchkoľvek materiál, nepotrebné predmety, kovový šrot na verejných 

priestranstvách, pri kontajneroch a na verejnej zeleni, okrem dní organizovaného 
zberu,  

q) znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov z nich a vysýpaním mimo 
nich, 

r) zapratávať verejné priestranstvá najmä vrakmi starých vozidiel, nepojazdnými 
vozidlami, karosériami, odstavenými obytnými a nákladnými prívesmi alebo 
obytnými vozidlami, kovovým odpadom alebo súčasťami akéhokoľvek druhu alebo 
pôvodu, ani stavebnými strojmi a pomôckami, obalmi, tovarom, ani ich časťami, 

s) vypúšťať tzv. „balóny šťastia“  z dôvodu blízkosti leteckého koridoru letiska M.R. 
Štefánika Bratislava, 

t) vykonávať laserovú šou z dôvodu blízkosti leteckého koridoru letiska M.R. Štefánika 
Bratislava, 

3. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak 
to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Nakladanie a skladanie tovarov, 
materiálov, výrobkov a obalov sa musí vykonávať bezodkladne a bez zbytočných 
prieťahov. Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve pripravené 
len bezprostredne pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a bezpečnosť. Pôvodca 
prípadného znečistenia, resp. poškodenia (odosielateľ, dopravca, alebo príjemca nákladu) 
po naložení a zložení nákladu je povinný verejné priestranstvo ihneď očistiť. 

 
Čl. 12 

Vandalizmus a boj proti nemu 
 
1. Vandalizmus je svojvoľné poškodzovanie a ničenie verejného a súkromného majetku 

a podobných statkov, väčšinou kvôli vlastnému potešeniu a sebarealizácii. 
2. Je zakázané poškodzovať akékoľvek verejnoprospešné zariadenia (lavičky v parkoch, 

zábradlie, informačné a orientačné tabule, dopravné značenie a semafory verejné 
telefónne automaty, označenie a príslušenstvo autobusových zastávok a iné). 

3. Je zakázané poškodzovať fasády domov, domové brány, alebo dvere, ploty, tabule 
s názvami ulíc, skrine energetických rozvodov, výklady obchodov, autobusové zastávky 
a pod. postriekaním sprejovými farbami alebo akokoľvek inak ich pomaľovať, či iným 
spôsobom znehodnotiť (napr. aj oblepením plagátmi) proti vôli majiteľa. 

4. V záujme odstraňovania vandalizmu na území mesta majú občania mesta ako aj ostatní 
obyvatelia možnosť oznámiť priebeh páchania vandalizmu s možnosťou anonymného 
nahlásenia na telefónnom čísle 159.  

5. Zistený poškodzovateľ bude pokutovaný podľa platných právnych predpisov a zaviazaný 
povinnosťou uviesť vec na vlastné  náklady do pôvodného stavu. 
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Čl.  13 
Nočný pokoj 

 
1. Čas nočného pokoja je na celom území mesta stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod.. 
2. Nočný pokoj je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú 

pomerom. 
3. Zákaz rušenia nočného pokoja sa netýka: 

a) vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré nemožno 
vykonať v inom čase - úpravy komunikácií, čistenie, umývanie, zimná údržba 
komunikácií a odstraňovanie havárií inžinierskych sietí, 

b) uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kultúrnych, športových, hudobných a pod.) 
organizovaných mestom alebo s vopred udeleným súhlasom mesta. 
 

Čl. 14 
Zákaz požívania alkoholických nápojov 

 
1. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách v nasledovnom 

časovom a územnom určení: 
a) v časti mesta: Lichnerova ulica, Námestie 1. mája, Mierové námestie, v dňoch 

pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa 
b)  v okolí škôl a školských zariadení do 100 m od týchto zariadení s ohľadom na 

výchovný a vzdelávací proces detí a žiakov v dňoch školského vyučovania v čase od 
06.00 hod. do 02.00  hod. nasledujúceho dňa 

c) v areáloch cintorínov a v okolí do 100 m od  týchto priestranstiev v dňoch pondelok až 
nedeľa v čase od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa 

d) v okolí do 100 m od kostolov a domu smútku  v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 
06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa 

2. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, s ktorých prevádzkovou 
činnosťou súvisí predaj a požívanie alkoholických nápojov, a ktoré sú umiestnené na 
území vymedzenom podľa ods. 1) tohto článku, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy 
a obmedzenia podľa tohto článku. 

3. Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto článku sa nevzťahuje: 
a) na povolený záber verejného priestranstva formou terás, resp. obdobných zariadení 

poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby, 
b) na trhové akcie a jarmoky organizované mestom a akcie s vopred udeleným súhlasom 

mesta podľa odseku 4 tohto článku. 
4. Primátor mesta môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorázové povolenie požívania 

alkoholických nápojov na miestach určených v ods. 1) tohto článku, najmä ak ide 
o organizované predajné, propagačné alebo obdobné spoločenské podujatia. 

 
ČASŤ 5 

Životné prostredie 
Čl. 15 

Tvorba, správa a údržba zelene 
 
1. Správou a údržbou verejnej zelene je poverený odbor verejnej zelene, údržby a čistoty 

mesta. 
2. Tvorba zelene v meste musí byť v súlade s územným plánom. Na tvorbe verejnej zelene 

sa podieľa mesto prípadne iný majiteľ nehnuteľnosti, stavebník, resp. investor, developer.  
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3. Pri uličnom a cestnom stromoradí nesmie byť os kmeňa stromu umiestnená bližšie ako 
150 cm od inžinierskych sietí. Vzdialenosť osi kmeňa stromu od okraja výkopovej ryhy 
plynového potrubia a teplovodu musí byť minimálne 2 m. 

4. Novovybudované nadzemné vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste. Pokiaľ 
jestvujúce nadzemné vedenie prekáža stromu, môžu sa koruny stromu upraviť len 
spôsobom, ktorý  nenaruší vývin stromu. Zásahy do stromoradia určuje odbor verejnej 
zelene, údržby a čistoty mesta. 

5. Pri výsadbe stromov v uliciach mesta treba dodržiavať minimálne vzdialenosť 3 m od     
okien domov, pri pyramidálnych tvaroch korún rastúcich vertikálne postačujú 2 m a 0,6 
m od obrubníkov, chodníkov a ciest po os kmeňa stromu. Pri pevnej     povrchovej úprave 
verejného priestranstva sa musí okolo stromu vynechať priestor     s priemerom min. 1 m. 

6. Správu a údržbu chránenej zelene vykonáva a zabezpečuje jej vlastník. V tejto súvislosti 
je úlohou správcu  najmä: 

a) zeleň zveľaďovať, udržiavať jej čistotu a estetický vzhľad, 
b) zabezpečovať jej odbornú údržbu a dosádzanie rastlín, 
c) vytvárať podmienky pre jej kultúrne, estetické a zdravé využívanie občanmi. 

 
Čl. 16 

Ochrana zelene a udržiavanie čistoty 
 
1. Udržiavanie ochrany a čistoty verejnej zelene sú spoločnou povinnosťou všetkých 

občanov,  ktorí v meste žijú alebo sa v nej prechodne zdržiavajú. 
2. Akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, porastov, stromov, okrasných    

kríkov a kvetov v záhonoch je zakázané. Každý občan je povinný zdržať sa takého 
konania,    ktoré by bolo na ujmu verejnej zelene, alebo zariadení, ktoré sú jej súčasťou. 

3. Každý návštevník sadu a parku je povinný riadiť sa a správať sa ustanoveniami, 
uvedenými na informačných tabuliach, umiestnených v zeleni a pokynmi osôb, 
poverených ochranou   a strážením parkov a sadov. 

4. Zakazuje sa umiestňovať v zeleni stánky, informačné a reklamné zariadenia. 
5. Zakazuje sa výrub stromov bez písomného súhlasu mesta. Toto povolenie je     

vykonávateľ výrubu stromov povinný mať pri sebe a na požiadanie ho predloží  
kontrolnému orgánu.  

6. Fyzická realizácia výrubov drevín sa realizuje len na základe rozhodnutia vydaného  
odborom verejnej zelene, údržby a čistoty mesta v čase vegetačného pokoja. 

7. Pred začatím investičnej výstavby je investor povinný urobiť opatrenia na zachovanie    
existujúcej zelene v maximálne možnej miere. Za týmto účelom vydá príslušný stavebný    
úrad v súlade so zákonom o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu rozhodnutie. 

8. Škodu spôsobenú na mestskej zeleni je povinný nahradiť každý, kto ju spôsobil. Škoda sa 
zásadne nahrádza uvedením poškodenej veci do pôvodného stavu.  Ak táto povinnosť nie 
je splnená odbor verejnej zelene, údržby a čistoty mesta je  oprávnený zabezpečiť    
odstránenie dôsledkov škody na náklady vinníka. 

 
ČASŤ 6 

 
Čl. 17 

Kontrolná činnosť 
 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú : 
a) primátor mesta 
b) poslanci mestského zastupiteľstva, 
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c) hlavný kontrolór, 
d) mestský úrad – poverení zamestnanci, 
e) mestská polícia, 
f) členovia komisie priestupkov a verejného poriadku. 

 
Čl. 18 

Sankcie 
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 
2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,-€ 
príslušníkmi mestskej polície. 

3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 
môže mesto v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638,-€. 

 
Čl. 19 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Toto nariadenie prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 19.4.2012 
uznesením č. 40/2012 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej 
tabuli oznamov, t.j. 4.5.2012 

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Senec č. 1/2008 o vytváraní životného prostredia na území mesta Senec, 
zo dňa 21.2.2008. 

 
 

 
Ing. Karol K v á l, v.r. 
  primátor mesta  


