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Všeobecne záväzné nariadenie 
o vytváraní životného prostredia na území mesta Senec 

 
 

     Zabezpečenie zdravého životného prostredia v našom meste je spoločnou záležitosťou 
všetkých občanov i návštevníkov mesta, ako aj ostatných právnických a fyzických osôb 
pôsobiacich na jeho území. Ich povinnosťou je dbať o zachovanie a rozvoj príjemného 
životného prostredia, čistoty mesta a zlepšovanie vzhľadu mesta na prospech celej 
pospolitosti mesta. Preto mestské zastupiteľstvo v Senci podľa § 6 , Zák. SNR č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 
 
 

ČASŤ I. 
Udržiavanie poriadku, čistoty a zelene na území mesta 

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenia 
 
1./ Nariadenie upravuje pravidlá udržiavania poriadku, čistoty a zelene na verejných 
priestranstvách, ako prirodzenú povinnosť všetkých fyzických a právnických osôb 
pôsobiacich na území mesta, ako i tých subjektov, ktoré sa na území mesta zdržiavajú 
prechodne. 
 
2./ Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na 
verejné užívanie, zodpovedajúce ich určeniu. Sú to najmä: mestské komunikácie /ulice, 
námestia, chodníky, cesty, mosty a pod./, verejné priechody, verejné parky, sady, lesy, 
zverené záhrady, strážené i nestrážené parkoviská, ako aj ďalšie priestranstvá verejne 
prístupné. 
 
3./ Za zeleň v zmysle tohto nariadenia sa považujú ucelené súbory stromov, kríky, trávniky, 
kvety, ojedinele rastúce dreviny a ozdobné nádoby so zeleňou. Súčasťou týchto ucelených 
súborov zelene sú aj príslušné doplnkové zariadenia, ako cesty, chodníky, fontány, sochárske 
diela a pod. 
 
4./ Nariadenie upravuje tiež niektoré špecifické faktory, pôsobiace na území mesta, menovite 
hluk, vibrácie, exhaláty do ovzdušia a pôdy a vypúšťanie odpadových vôd. 
 
5./ Pravidlá o prevádzke osobitných verejných priestranstiev, za ktoré sa považujú trhoviská 
a cintoríny, sú upravené osobitnými nariadeniami. 
 

§ 2 
Verejné priestranstvá 

 
1./ V záujme zabezpečenia hygieny, bezpečnosti občanov, čistoty 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/, ovocie, zeleninu, popol a iné nepotrebné veci a odpadky,  
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b/ znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, zvratkami, výkalmi, splaškovými vodami, 
ropnými produktami, chemikáliami, alebo iným podobným spôsobom, zákaz sa vzťahuje i na 
umývanie a čistenie motorových vozidiel na verejných priestranstvách a komunikáciách, 
s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov brzdových a koncových svetiel a ŠPZ vozidiel 
čistou vodou, 
c/ znehodnocovať, poškodzovať verejné priestranstvá, ich objekty a zariadenia a bez súhlasu 
mestského úradu /ďalej len MsÚ/ ich ohradzovať, 
d/ vypaľovať trávu a lístie a spaľovať zvyšky rastlín na verejných priestranstvách, 
e/ 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, 
f/ znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi koní a iného dobytka, výkalmi psov a iných 
zvierat, 
g/ vstupovať so zvieratami na detské ihriská alebo na pieskoviská a vypúšťať ich do týchto 
priestorov, 
h/ znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z predajnej činnosti akéhokoľvek druhu 
a odpadovou vodou z umývania výkladných skríň, stánkového a pouličného predaja, 
i/ lepiť plagáty a umiestňovať reklamy na iných miestach ako na to určených, bez povolenia 
MsÚ 
j/ vytvárať skládky akéhokoľvek druhu na verejných priestranstvách bez povolenia MsÚ,  
k/ znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov z nich a vysýpaním mimo nich. 
 
2/ Fyzické a právnické osoby pôsobiace a zdržujúce sa na území mesta sú povinné: 
a/ poškodenie alebo znečistenie verejného priestranstva a zelene bezodkladne odstrániť alebo  
    zabezpečiť odstránenie na svoje náklady, 
b/ dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom upratovať  
     a trvale udržiavať v čistom stave, 
c/ zabezpečiť kvetináče, nádoby na kvety a iné predmety umiestnené na vonkajšej strane  
    okien proti pádu a vytekaniu vody, 
d/ udržiavať uličné priečelia obytných domov a iných objektov čisté a zbavené nevhodných  
    nápisov a kresieb, 
e/ konáre stromov, kríkov a iných rastlín, vyčnievajúce do chodníkov a komunikácií ostrihať  
    až do výšky 2,5 m a prečnievajúce upraviť tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali  
    cestnú premávku, 
f/ budovy, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo užívaní vybaviť minimálne zo strany  
    chodníkov a verejných komunikácií odkvapovými žľabmi tak, aby dažďová voda nestekala 
    na chodcov, 
g/ upratovať a trvale udržiavať v čistote dvory, záhrady a pozemky, prevádzkové areály,  
    chodníky, a verejné priestranstvá k nim priľahlé u všetkých objektov, ktoré majú  
    vo vlastníctve, správe alebo užívaní. 
 

§ 3 
Čistota vodných tokov a nádrží 

 
1/ Zakazuje sa do korýt vodných tokov a nádrží 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 do vody alebo v blízkosti vodných tokov, jazier a 
    vodných nádrží skladovať tekutiny a chemické látky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom  



 4 

mohli spôsobiť znečistenie vodného toku, vody alebo spodnej vody. Ďalej sa zakazuje 
vo vodných tokoch a nádržiach a na ich brehoch robiť údržbu alebo umývanie motorových 
vozidiel. Verejnou kanalizáciou sa môžu odvádzať len vody v akosti a množstve 
stanovenom kanalizačným poriadkom, poprípade na základe povolenia vydaného 
vodohospodárskym orgánom. 
   
3/ Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových tokov, alebo do podzemných vôd je upravené 
zákonom o vodách č. 364/2004 Zb. o vodách 
 

§ 4 
Podmienky na prevádzku vozidiel 

 
     Zásady správania sa majiteľov vozidiel a prevádzky vozidiel na komunikáciách sú 
upravené príslušnými predpismi. V zmysle týchto predpisov je na území mesta zakázané: 
 
1/ Jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami, alebo svojim nákladom 
znečisťujú vozovky. 
 
2/ Prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním, alebo 
odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachom. 
 
3/ Spôsobovať znečisťovanie aj iným  spôsobom a znemožňovať čistenie verejných 
priestranstiev a odvoz odpadkov. 
 
4/ Jazdiť motorovými vozidlami po mestskej zeleni alebo miestach, kde bola zeleň zničená 
a parkovať tam. 
Ďalej je nutné dodržiavať tieto podmienky: 
A/ pokiaľ vodič zistí na technickom stave vozidla závadu, ktorá môže viesť k znečisteniu 
verejného priestranstva, je povinný túto závadu bezodkladne odstrániť. Pokiaľ tak nemôže 
urobiť sám, môže v jazde pokračovať len po miesto, kde je možné závadu odstrániť a v jazde 
pokračovať len po odstránení závady, vzniknuté znečistenie je povinný odstrániť, 
B/ nestrážené parkovisko čistí organizácia, poverená zabezpečovaním čistoty na vymedzenom 
území, na strážených parkoviskách sú povinní zabezpečovať čistotu prevádzkovatelia, 
C/ organizácia, vykonávajúca stavebné práce, je povinná zabezpečiť očistenie vozidla tak, aby 
pri vjazde vozidla na komunikáciu alebo verejné priestranstvo nedošlo k ich znečisteniu 
vozidlom. 
 

§ 5 
Skladanie a nakladanie materiálov a výrobkov 

 
1/ Nakladať a skladať materiály a výrobky na verejné priestranstvá je možné iba na základe  
    povolenia príslušného oddelenia mestského úradu. Naloženie a zloženie musí byť vykonané 
    bez zbytočných prieťahov a je dovolené len vtedy, ak ho nie je možné vykonať bez  
    zvláštnych ťažkostí na iných miestach. Skladovanie materiálov, uhlia, výrobkov a pod. nie  
    je dovolené v prejazdoch domov, pred prejazdmi, na prístupových komunikáciách  
    k objektom v zadných traktoch, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu, kanalizačných  
    príklopoch a vpustiach a zeleni. Ukladanie popola a škváry je povolené len v zberných 
    nádobách. 
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2/ Materiál a výrobky, určené na naloženie, možno na verejnom priestranstve skladovať 
    maximálne 12 hodín pred odvozom. Zložený materiál musí byť z verejného priestranstva 
    odstránený bezodkladne. Po manipulácii s materiálmi alebo výrobkami je odosielateľ alebo 
    príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a podľa potreby ho i spláchnuť vodou. 
 
3/ Skladovanie výrobkov, obalov, materiálov, vybaľovanie alebo balenie tovarov na  
    vozovkách, podchodoch a vo vstupoch do budov, pri kontajneroch, na verejných  
    priestranstvách a zeleni je zakázané. 
  
4/ Odvoz starých a nepotrebných vecí /vyradené vybavenie domácností/, materiálu z asanácií 
    objektov, odpadu zo stavebných úprav a opráv ako aj iných odpadov, zabezpečuje 
    fyzická alebo právnická osoba, uskutočňujúca práce. Odpratanie vykoná na vlastné 
    náklady. Zodpovedná právnická alebo fyzická osoba je povinná takto vytvorenú skládku 
    odpratať najneskôr do 3 dní od započatia jej hromadenia. Skládkovanie nepotrebných  
    predmetov alebo kovového odpadu je povolené len na vyhradených miestach. 
 
5/ Smetné nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo okraji vozoviek len nevyhnutne 
    potrebnú dobu pred ohláseným vyprázdňovaním. Po vyprázdnení je prevádzkovateľ 
    poviný uložiť ich na vyhradené miesto. 
 

§ 6 
Zvláštne užívanie verejného priestranstva 

 
1/ Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru, alebo na iný účel ako na ktorý sú tieto 
    určené, je možné na základe povolenia alebo správneho rozhodnutia MsÚ, ktorý určí aj 
    dobu užívania verejného priestranstva. MsÚ si k tomuto rozhodovaniu vyžiada vyjadrenie 
    správcu plochy a v prípade potreby i policajného dopravného inšpektorátu. O povolenie 
    treba MsÚ požiadať najneskôr 10 dní pred zamýšľaným užívaním verejného priestranstva. 
 
2/ Zásah do verejného priestranstva alebo miestnych komunikácií /prekopávky, skládky, 
    obchádzky a pod./ povoľuje oddelenie výstavby formou rozhodnutia v správnom konaní,  
ktorým určí i podmienky pre vykonanie prác. Technické podmienky určí príslušný správca   
    verejných priestranstiev alebo komunikácií. 
 
3/ Každý, komu bolo vydané povolenie na zvláštne 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, 
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 
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    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 MsÚ Senec. 
 

§ 7 
Podmienky pre niektoré druhy zvláštneho užívania verejného priestranstva 

 
1/ Vylepovanie plagátov, vývesiek a oznámení  je povolené iba na vyhradených plagátových 
plochách a reklamných zariadeniach. Umiestňovanie reklamných zariadení, informačných 
tabúľ a pútačov je dovolené len na základe povolenia MsÚ. V prípade porušenia zákazu budú 
propagačné materiály odstránené na náklady príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby. 
Ak umiestnená reklama alebo plagát odporuje zásadám morálky a etiky alebo vyvoláva 
verejné pohoršenie je mestský úrad oprávnený dať príkaz na odstránenie takejto reklamy 
alebo plagátu zodpovednej fyzickej alebo právnickej osobe na jej náklady. 
 
2/ Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku, kultúrneho zariadenia, kina alebo iného 
podniku, či zariadenia je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí 
v čase prevádzky 
i po jej ukončení. Dodržanie tohto ustanovenia je podmienkou pre udelenie súhlasu 
k mimoriadnemu užívaniu verejného priestranstva alebo nebytového priestoru. 
V súvislosti s udržaním poriadku je povinný zabezpečiť v bezprostrednej blízkosti 
zariadenia dostatočné množstvo odpadkových košov a ich včasné vyprázdňovanie. 
 
 

 § 8 
Zodpovednosť za čistenie a čistotu 

 
1/ Za čistenie a zimnú údržbu verejného priestranstva zodpovedá organizácia, ktorej bolo 
    zverené do užívania, prípadne poverená organizácia. Vlastníci, správcovia, resp.  
    užívatelia celého objektu /nehnuteľnosti/ sú zodpovední za čistenie vstupných a priľahlých 
    chodníkov a prídomovej zelene. Výkon čistenia je možné zabezpečiť prostredníctvom 
    inej organizácie. Rozsah prác vykonávaných užívateľom musí byť zakotvený v nájomnej 
    zmluve. 
 
2/ Pri nesplnení povinnosti vlastníkom, správcom, resp. užívateľom objektu /nehnuteľnosti/ 
    podľa odst. l, vykoná vyčistenie organizácia, ktorej prináleží čistenie mesta na náklady  
    zodpovedného subjektu. Takýto zásah vykoná na základe rozhodnutia príslušného  
    oddelenia mestského úradu. 
 
3/ Za čistenie zodpovedajú – v rozsahu: 
a/ užívatelia, správcovia, resp. poverená organizácia – miestne komunikácie, cesty a  
    chodníky,  
b/ ŽSR /železnice/ - koľajové pásy železničnej dopravy, nástupné ostrovčeky, odpadové 
    koše v areáli železničnej stanice, 
c/ správcovia nehnuteľnosti – chodníky a priľahlá zeleň, súbežné s užívanou nehnuteľnostou, 
    okolie domov, areály nehnuteľností, plochy susediace s nehnuteľnosťami, okrem tých,  
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    ktoré sú uvedené pod a/ a e/, kanalizačné vpuste 
d/ Oddelenie údržby  mesta – plochy verejnej zelene 
e/ zákl. organizácie záhradkárov – okolie záhradkárskych osád 
 
4/ Plochy rezervované pre výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnej investičnej výstavby 
    do doby ich stavebného využitia musia byť upravené a udržiavané tak, aby nenarušovali 
    estetický vzhľad okolia. Konkrétnu formu a zodpovednosť vymedzí stavebný úrad. 
 
5/ 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. 
 
6/ Odpad a odpadky vznikajúce pri čistení je možné sústreďovať len na miestach k tomu 
    určených. 
 
7/ Právnické a fyzické osoby zodpovedné za čistenie dbajú o to, aby pri čistiacich prácach 
    boli užívatelia verejného priestranstva čo najmenej obťažovaní. 
 

§9 
Povinnosti majiteľa alebo správcu objektu 

 
1/ Majiteľ alebo správca objektu je zodpovedný: 
a/ za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, dvorových a priľahlých 
    častiach, podchodoch s domom súvisiacich a pod., 
b/ za estetický vzhľad celého objektu vrátane okien, pivničných okien, fasád, brán, odkvapo- 
    vých žľabov, striech, komínov a plotov. 
 
2/ Obchodné subjekty ako aj iní užívatelia nebytových priestorov sú zodpovední za vzhľad 
    a čistotu výkladných skríň, prevádzkových a priľahlých priestorov. 
 
3/ Majitelia garáží sú zodpovední za čistotu a vzhľad garáží, za udržiavanie čistoty v okolí 
    garáže. Pri plošne veľkom území rozsah povinností určí mestský úrad. 
 
4/ Majiteľ, správca, užívateľ objektu /prevádzky/ je povinný na vlastný náklad objednať  
    u príslušnej organizácie mesta i zbernú nádobu určenú na odvoz domových odpadov, 
   dohodnúť s odvozom miesto jej uloženia a frekvenciu vyprázdňovania. Zodpovedá za 
    čistotu okolo tejto nádoby. 
 
5/ Zriaďovanie upravených stanovíšť  zberných nádob je povinnosťou majiteľa, 
    užívateľa zariadenia, objektu, resp. správcu bytového fondu, ku ktorému zberné nádoby 
    patria. 
 

§ 10 
Čistenie chodníkov 

 
1/ Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadne umývanie chodníkov, odstraňovanie 
    snehu, blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej 
    šírke a dĺžke chodníka. 
 
2/ Chodníky musia byť vyčistené každý deň do 6.00 h ráno. Hlavné čistenie sa vykonáva 
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    po 19.00 h. a končí pred 6.00 h ráno. V prípade potreby sa čistenie vykonáva aj v priebehu 
   dňa. Zmetené nečistoty sa uskladňujú do smetných nádob. Zametanie nečistôt do vozovky, 
    na verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí a na zelené pásy je neprípustné. 
 
3/ Organizácie, ktoré spravujú bytový alebo iný nehnuteľný majetok, 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. 
 
4/ Vzimnom období musí byť sneh odprataný z chodníkov najneskôr do 6.00 h. ak mestský 
    úrad 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. 
 
 

5/ 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 verejného priestranstva 

 
1/ Čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev sa vykonáva podľa pracovného plánu 
    štábu zimnej údržby, vypracovaného poverenou organizáciou mesta a schváleného MsÚ. 
    Po ukončení zimnej údržby všetky právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávali zimnú 
    údržbu odstránia skládky posypového materiálu v termíne stanovenom štábom zimnej 
    údržby mesta. 
 
2/ Mestský úrad určí na základe správcu, ktoré chodníky a verejné priestranstvá pri napadnutí 
    snehu a poľadovici môžu byť uzavreté. Uzavretie priestranstva musí byť na začiatku 
    i konci vyznačené tabuľami. 
 
3/ Pri snehových kalamitách môže mestský úrad vyhlásiť pre obyvateľov mesta pracovnú 
    povinnosť. 
 

§ 12 
Tvorba, správa a údržba zelene 

 
1/ Vytváranie verejnej zelene sa zabezpečuje z prostriedkov stavebníka /investora/, vlastníka 
    a z prostriedkov mesta. Tvorba zelene v meste musí byť v súlade s územným plánom. 
 
2/ Inžinierske siete pri uličnom a cestnom stromoradí nesmú byť umiestnené bližšie ako  
    150 cm od osi kmeňa stromu. Vzdialenosť plynového potrubia a teplovodu musí byť  
    minimálne 2 m od osi kmeňa po okraj výkopovej ryhy. 
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3/ 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 oddelenie údržby mesta. 
 
4/ Pri výsadbe stromov v uliciach mesta treba dodržiavať minimálne vzdialenosť 3 m od  
    okien domov 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. 
 
5/ Správou a údržbou verejnej zelene je poverené oddelenie údržby mesta Senec. 
    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 zdravotné využívanie občanmi. 
 
 
 

§ 13 
Ochrana zelene a udržiavanie čistoty 

 
1/ Udržiavanie čistoty a ochrana 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 mestského úradu. Toto povolenie je 
    vykonávateľ výrubu stromov povinný mať pri sebe a na požiadanie ho predloží  
kontrolnému orgánu.      
 
6/ Pred započatím 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. 
 
7/ Škodu spôsobenú na mestskej zeleni je povinná nahradiť právnická osoba, ktorá ju  
    zavinila. Škoda sa zásadne nahrádza uvedením poškodenej veci do pôvodného stavu.  
    Ak táto povinnosť nie je splnená oddelenie údržby mesta je  oprávnené zabezpečiť          
    odstránenie dôsledkov škody na náklady vinníka. 
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§ 14 

Spoločné ustanovenia 
 
1/ Pravidlá o udržiavaní čistoty vo viacbytových obytných domoch ustanovuje domový 
    poriadok. 
 
2/ Vlastníci, správcovia, resp. užívatelia objektov a užívatelia bytov sú povinní vykonávať 
    opatrenia k zamedzeniu výskytu a rozširovania hmyzu a hlodavcov, vykonávať dezinfekciu 
    a deratizáciu. 
 
3/ Užívatelia prevádzkových miestností sú povinní udržiavať čistotu a primeraný vonkajší 
    vzhľad týchto priestorov. Zodpovedajú i za udržiavanie čistoty priľahlých priestorov  
    /verejné priestranstvo a komunikácie/. 
 

 
ČASŤ II. 

OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

§ 15 
Ochrana pred hlukom 

 
1/ Nie je dovolené obťažovať obyvateľov mesta nadmerným hlukom v akejkoľvek forme a 
    to najmä v dobe od 22.00 h do 6.00 h. 
 
2/ Mestskému úradu Senec prislúcha udeľovanie výnimiek na príležitosti jednorázové  
    podujatia, resp. pre podniky a zariadenia zvláštneho charakteru činnosti. 
 

§ 16 
Opatrenia proti vandalizmu 

 
1/ 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/. 
 
2/ Je zakázané poškodzovať fasády domov, domové brány, alebo dvere, ploty, tabule  
    s názvami ulíc, skrine energetických rozvodov, výklady obchodov a pod. postriekaním 
    sprayovými farbami alebo akokoľvek inak ich pomaľovať, či iným spôsobom znehodnotiť 
    /napr. aj oblepením plagátmi/ proti vôli majiteľa. 
 
3/ Zistený poškodzovateľ alebo jeho zákonný zástupca bude postihnutý pokutou podľa 
    zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch a zaviazaný povinnosťou uviesť vec na vlastné 
    náklady do pôvodného stavu. 
 

§ 17 
Zapratávanie verejných priestranstiev 

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

§ 18 
Záverečné ustanovenia 

 
1/ Správca alebo užívateľ objektu je povinný zabezpečiť trvalé umiestnenie tohto nariadenia 
    na mieste prístupnom všetkým užívateľom, taktiež v prevádzkových a obchodných  
    miestnostiach. 
 
2/ Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány mestskej polície a mestského 
    úradu v spolupráci s orgánmi štátnej správy, členmi komisie životného prostredia a ochrany 
    verejného poriadku, prípadne iné osoby a orgány poverené mestským úradom. 
 
3/ Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o trestný čin, ako  
    priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších doplnkov  a  
    zmien. 
 
 
Toto  nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom po schválení MsZ v Senci. 
 
 
                                                                Ing. Karol   K v á l 
                                                                   primátor mesta      
 
  
Schválené MsZ dňa: 21. februára 2008 
Uznesením č. 7/2008 
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