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MESTO NEMŠOVÁ 

Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ............/2021 o verejnom poriadku 

 

 Toto VZN bolo schválené dňa ................., nadobúda účinnosť dňa 
.......................2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej sa na svojom zasadnutí dňa ??.??.2021 uznieslo v súlade s 
ustanovením § 6 zákona a § 11 odsek 4 písmeno g) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a schvaľujete toto  
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE                
č. ?/2021 o verejnom poriadku 

 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť pravidlá 
pre udržiavanie verejného poriadku a vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, 
zdravia a majetku na území mesta Nemšová (ďalej len „mesto“).  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby všetkých 
nachádzajúce sa, či vykonávajúce akékoľvek úkony na území mesta.  

3. Každý sa môže zdržiavať na verejných priestranstvách a vo verejne prístupných objektoch, 
má však povinnosť dodržiavať všetky pravidlá, ktoré stanovujú spôsob a mieru ich užívania.  

 

Článok II. 
Základné pojmy 

1. Verejným poriadkom podľa tohto nariadenia je súhrn podmienok a povinností upravujúcich 
udržiavanie a užívanie verejných priestranstiev a verejne prístupných objektov, napr. 
dodržiavanie verejnej čistoty, parkovanie dopravných prostriedkov, umiestňovanie plagátov, 
reklamných a komerčných zariadení, dodržiavanie podmienok nočného kľudu, správanie sa na 
pohrebiskách, v sadoch a parkoch, ochranu povrchových a podzemných vôd, ochranu ovzdušia 
a pod.  

2. Verejné priestranstvo podľa tohto nariadenia je také priestranstvo, ktoré slúži verejnému 
užívaniu v obvyklej miere, alebo ktoré je verejnosti voľne prístupné. Sú to najmä cesty a 
miestne komunikácie, ulice, chodníky, námestia, parky a sady, detské ihriská, verejná zeleň, 
cintoríny, priechody,  parkoviská a odstavné plochy, autobusové nástupištia,  voľné a prístupné 
nezastavané plochy, vodné toky a nádrže a pod. Verejným priestranstvom v zmysle tohto 
nariadenia sa tiež rozumie miesto využívané na športové podujatie, obchodná, reštauračná 
prevádzka, prevádzka poskytujúca služby, a to bez ohľadu na charakter ich vlastníctva.  

3. Verejnoprospešné zariadenie v zmysle tohto nariadenia je najmä verejné osvetlenie, plochy 
určené na zverejňovanie oznamov pre občanov, reklám, mestské kvetináče, prvky architektúry, 
zábradlia, lavičky, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk, pieskoviská, zariadenia 
športovísk, dopravné značenie a dopravné zariadenie, zariadenia a označenia označujúce 
rozkopávky alebo nebezpečné miesta, informačné, turistické a smerové tabule a súvisiace 
príslušenstvo. Za verejné zariadenie v zmysle tohto nariadenia sa považuje aj majetok iných 
fyzických a právnických osôb, ak slúži verejnosti na akékoľvek účely.  

4. Za osobitné užívanie verejného priestranstva sa považuje jeho používanie nad obvyklú mieru, 
alebo iné ako obvyklé účely, ako napr. verejné zhromaždenia, kultúrne, športové a zábavné 
akcie, umiestnenie zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb alebo stánkový predaj, 
umiestnenie reklamných a propagačných zariadení, umiestnenie stavebných zariadení a 
materiálov, umiestnenie skládok , vrakov a pod.  
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5. Vrakom je osobné, nákladné motorové vozidlo, autobus, pracovný stroj, traktor, náves , 
príves alebo iný dopravný prostriedok, ktorý pre svoj technický stav neslúži svojmu účelu alebo 
bol vyňatý z evidencie motorových vozidiel a nachádza sa na verejnom priestranstve alebo 
ktorý vzbudzuje dojem zanedbania alebo nepriaznivo vplýva na životné prostredie.1)  

 

Článok III. 
Zabezpečenie čistoty 

Na území mesta je zakázané:  

1. znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými a splaškovými vodami, prípadne inými 
tekutinami, olejmi, chemikáliami, pohonnými látkami, odhadzovaním ohorkov cigariet, 
odhadzovaním, odkladaním alebo skladovaním odpadkov či vecí, vykonávaním telesnej 
potreby, pľuvaním a pod.;  

2. ukladať akýkoľvek odpad mimo miest a nádob na to určených;  

3. sneh z dvorov, záhrad a podobne umiestňovať na verejné priestranstvo;  

4. nepovolene zaberať alebo užívať verejné priestranstvo jeho ohradzovaním, ukladaním 
stavebných materiálov, palív, ostatných materiálov, umiestnením reklamných a komerčných 
zariadení, zábavných zariadení, alebo verejné priestranstvo využívať iným spôsobom, na ktoré 
je určené;   

5. znečisťovať, poškodzovať, premiestňovať alebo ničiť verejnú zeleň, verejnoprospešné 
zariadenia alebo tieto bez povolenia využívať na iné účely než boli určené;  

7. vykonávať ambulantný predaj s výnimkou trhových a povolených miest, predávať 
nepovolené výrobky na trhových miestach;  

8. bez povolenia na verejných priestranstvách táboriť, kempovať, zriaďovať dočasné prístrešky 
a iné;  

9. vypaľovať akékoľvek porasty, burinu, trávnaté porasty, kroviská, záhrady, spaľovať zvyšky 
rastlín, spaľovať akýkoľvek odpad;  

10. úmyselným vypúšťaním alebo nezabezpečením chovného priestoru umožňovať voľný 
pohyb domácich zvierat, hospodárskych zvierat a hydiny na verejných priestranstvách 3)  

11. zdržiavať sa v parkoch, na detských ihriskách, na pohrebiskách, v areáloch športových 
zariadení, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe mesta a ktorých prevádzka je určená osobitným 
predpisom, mimo otváracích hodín  

12. zdržiavať sa v areáloch školských zariadení bez povolenia správcu zariadenia;  

13. chodcom prekonávať zábradlia, zábrany a zariadenia, ktoré zabraňujú vstupu na vozovku4) 

14. parkovať motorové vozidlá, prívesy, návesy a pod. alebo umiestňovať iné prekážky na 
prístupových komunikáciách obytných domov (prístupy vedúce k spoločným vchodom 
viacbytových domov)  

15. parkovať s motorovými a nemotorovými vozidlami na vyhradených parkoviskách, ktoré sú 
určené pre vozidlá s povolením 
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16. umiestňovať alebo ponechávať vraky na komunikáciách alebo iných verejných 
priestranstvách  

17. na verejných priestranstvách vykonávať opravy motorových vozidiel, bežná nevyhnutná 
údržba je povolená 

18. jazdiť motorovými vozidlami, prívesmi, návesmi a pod, po verejnej zeleni a chodníkoch a 
na týchto parkovať, okrem prípadov kedy je takéto parkovanie povolené  

19. jazdiť na bicykli po chodníkoch 

20. v areáloch pohrebísk jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach, skateboardoch a pod., ďalej 
je zakázané na pohrebiskách robiť hluk, fajčiť, vstupovať osobám pod vplyvom alkoholických 
nápojov a omamných látok, jazdiť motorovým vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy;  

21. fajčiť v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej osobnej dopravy, na  krytých 
nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou a vo 
vzdialenosti 4 metre od vymedzenej plochy nástupíšť 5) 

22. fajčiť v zdravotníckych zariadeniach, v školských zariadeniach a v priestoroch detských 
ihrísk, v kultúrnych zariadeniach a v uzatvorených športových zariadeniach (okrem určených 
fajčiarní), vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, priestoroch 
obchodov, v cukrárňach a zariadeniach rýchleho stravovania, v zariadeniach spoločného 
stravovania okrem tých, ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov  

23. predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov, predávať tabakové výrobky v 
zdravotníckych zariadeniach, predškolských a školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych 
služieb a formou podomového predaja 

24. predať, podať alebo inak umožniť požitie alkoholických nápojov osobe zjavne ovplyvnenej 
alkoholickým nápojom, osobe mladšej ako 18 rokov alebo osobe o ktorej sa vie, že bude 
vykonávať činnosť, pri ktorej by mohla ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok;  

26. konzumovať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov;  

27. vodiť nebezpečného psa na verejných priestranstvách bez nasadeného náhubku a evidenčnej 
známky, takýto pes musí byť na vôdzke, na verejných priestranstvách a miestach verejnosti 
prístupných ponechať znečistenie spôsobené psom (exkrementy a pod.), toto je povinný ten čo 
psa vedie, alebo ho má pod dozorom bezodkladne odstrániť6) 

28. vstupovať so psom, okrem vodiaceho psa a služobného psa na označené verejné 
priestranstvá a do označených verejne prístupných objektov, najmä na detské ihriská a 
pieskoviská, dopravné ihriská, na športoviská, do areálov školských zariadení, do areálov 
zdravotníckych zariadení, na pohrebiská a pietne miesta.  

29. umožniť voľný pohyb psa, okrem vodiaceho psa a služobného psa na označených verejných 
priestranstvách, najmä na námestiach, v pešej zóne, v parkoch, lesoparkoch a sadoch; ten, kto 
psa vedie alebo ho má pod dozorom je povinný urobiť opatrenia ktoré zabránia obťažovaniu, 
obmedzovaniu alebo ohrozovaniu iných osôb a zvierat vedeným psom.  
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Článok IV. 
Povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, bytov a nebytových 

priestorov, pozemkov a iných priestranstiev 
1. Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia pozemkov sú povinní o tieto sa starať takým 
spôsobom, aby nedochádzalo k ich zaburiňovaniu, zriaďovaniu nepovolených skládok 
odpadov, alebo k ich inému znečisťovaniu.  

2. Za poriadok a čistotu vo viacbytových domoch a k nim priľahlých priestoroch zodpovedajú 
ich vlastníci, ktorí zodpovednosť môžu previesť na ich správcov alebo užívateľov, za 
podmienok upravených domovým poriadkom alebo inou právnou normou. 7) 

3. Vlastníci, správcovia, prípadne užívatelia domových a iných nehnuteľností susediacich s 
verejným priestranstvom sú povinní :  

a) z bezpečnostného hľadiska zabezpečovať údržbu a opravy objektov,  

b) bytové i nebytové nehnuteľnosti, balkóny budov, dvory, záhrady, priľahlé plochy, ale aj 
stromy a kríky udržiavať tak, aby týmito nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva 
a neboli obmedzované alebo ohrozované osoby nachádzajúce sa na verejnom priestranstve,  

c) zabezpečiť svoje nehnuteľnosti tak aby dažďová voda, sneh a iné (napr. cencúle) 
neohrozovali užívateľov verejného priestranstva a nespôsobili škodu na majetku, zvody 
dažďovej vody nesmú byť vyvedené priamo na verejné priestranstvo.  

4. Prevádzkovatelia bufetov, kioskov, predajných stánkov, obchodných zariadení pre predaj 
potravinárskeho tovaru, lahôdok, cukroviniek, ovocia a zeleniny sú okrem povinností podľa 
odseku 3 povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí zariadenia, toto vybaviť 
potrebným počtom odpadových nádob, starať sa o ich riadny stav a ich pravidelné 
vyprázdňovanie.  

 

Článok V. 
Užívanie verejného priestranstva 

1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, než pre ktorý je určený, je možné len na základe 
povolenia mesta a podlieha daňovej či inej povinnosti.  

2. Každý, komu je vydané povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva je povinný: 
a) dodržiavať podmienky pre užívanie verejného priestranstva obsiahnuté vo vydanom 
povolení;  

b) zabezpečiť prístup k inžinierskym sieťam (uzáverom vody, plynu, elektrickej energie, 
kanálovým vpustiam), požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov a pod. ktoré sú na tomto 
verejnom priestranstve umiestnené;  

c) na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zabezpečiť potrebný dozor ;  

d) po skončení užívania verejného priestranstva pre osobitné účely, toto uviesť na svoje náklady 
a v stanovenom termíne do pôvodného stavu;  

e) ak je vykonávaná rozkopávka komunikácie, musí byť táto opatrená príslušnou dopravnou 
značkou alebo dopravným zariadením;  
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f) pri rozkopávke na iných verejných priestranstvách vykonať opatrenia, ktoré zamedzia 
ohrozenie zdravia a života (ohradením, zreteľným označením, a pod.).  

5. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia 
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla, umiestnenie 
informačno-reklamného zariadenia a podobne.  

6. Trvalým parkovaním vozidla mimo parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného 
priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo.  

7. Zvláštnym užívaním verejného priestranstva sa rozumejú najmä:  

a) rozkopávky ciest, komunikácií a plôch zelene,  

b) umiestnenie dočasných drobných stavieb,  

c) záber verejného priestranstva na stavenisko, skládku stavebného materiálu.  

 

Článok VI. 
Povinnosti a zodpovednosť užívateľov komunikácií  

1. Užívatelia verejných komunikácií nachádzajúcich sa na území mesta sú povinní:  
a) zabezpečiť dopravný náklad tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním alebo odkvapkávaním 
neznečisťoval komunikáciu, ostatné verejné priestranstvo a ovzdušie, prikryť plachtou sypké 
hmoty, kovové triesky, seno, slamu, piliny a podobné materiály,  

b) materiály, ktoré spôsobujú zápach, prepravovať len v uzavretých nádobách, krytých vozidlá 
alebo na vozidlách, ktoré sú zakryté iným spôsobom,  

c) pri stavebných prácach vyžadujúcich stavebné povolenie používať výlučne prístupové 
komunikácie určené mestom,  

d) ak došlo k znečisteniu komunikácie alebo verejného priestranstva, tieto na svoje náklady 
bezodkladne očistiť.  

2. Prevádzkovateľ mobilného zdroja znečisťovania ovzdušia (napr. automobilu, motocykla, 
autobusu, pracovného stroja a pod.) je povinný pri státí vypnúť motor.  

 

Článok VII. 
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení 

1. Zakazuje sa:  

a) na verejnom priestranstve vylepovať plagáty, oznamy, inzeráty bez súhlasu mesta alebo ním 
povereného subjektu a mimo miest na to určených,  

b) na verejnom priestranstve a verejne viditeľných plochách vystavovať a propagovať 
periodickú a neperiodickú tlač, audiovizuálne záznamy, vyobrazenia alebo iné predmety, ktoré 
by svojim obsahom alebo charakterom mohli ohroziť mravnosť alebo vyvolať verejné 
pohoršenie,  
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c) na verejnom priestranstve a verejne viditeľných plochách propagovať produkty, ktorých 
výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie je zakázané,  

d) na verejnom priestranstve slovne, graficky, reprodukovaním alebo inak prezentovať prejavy, 
ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, urážali národnostné alebo náboženské cítenie, 
propagovali násilie, neznášanlivosť, propagovali vandalizmus alebo vulgárnosti alebo svojim 
obsahom navádzali na protiprávnu činnosť alebo vyjadrovali súhlas s takouto činnosťou.  

 
Článok VIII. 

Dodržiavanie nočného pokoja 
1. Čas nočného pokoja je na území mesta stanovený od 22.00 hod. do 06.00 hod. každodenne 
v období od 2.januára do 30. decembra príslušného roka.  

2. Zakazuje sa rušiť nočný pokoj rôznymi hlasovými, zvukovými a svetelnými prejavmi, ako 
spevom, vykrikovaním, produkovanou a reprodukovanou hudbou, hlukom motorov áut a 
strojov, výbušninami, signálnymi a osvetľovacími svetlicami, zábavnou pyrotechnikou a 
podobne.  

3. Nočný pokoj nesmie byť rušený používaním akéhokoľvek zdroja hluku prekračujúcom 
najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas, určené všeobecne vykonávacím predpisom 
Ministerstva zdravotníctva SR.  

4. Každý je povinný prispôsobiť svoju činnosť v tomto čase nočného pokoja a vykonávať také 
účinné opatrenia, ktoré zabránia vyrušovaniu ostatných pri ich odpočinku. Toto ustanovenie sa 
netýka údržby komunikácií, odstraňovania havarijných stavov, ktoré nie je možné vykonávať 
v inom čase, alebo iných naliehavých činností, k vykonaniu ktorých dal súhlas primátor mesta.  

5. Toto obmedzenie sa taktiež nevzťahuje na posledný a prvý deň v roku a v dobe kultúrnej, 
športovej, spoločenskej, resp. inej akcie, na konanie ktorej mesto vydalo povolenie na konanie 
verejného kultúrneho podujatia a dalo súhlas s jej priebehom aj po 22.00 hod.  

 

Článok X. 
Sankcie 

1. Priestupkom proti poriadku v správe v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, je porušenie povinností ustanovených týmto všeobecne záväzným 
nariadením, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh mesta Nemšová.  

2. Primátor Mesta Nemšová môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe 
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú poverené osoby mesta.  

2. Porušenia ustanovení tohto nariadenia ako i priestupkov, ktoré stanovuje osobitný predpis 
(napr. zákon číslo 372/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov) prejednáva Mesto 
Nemšová prostredníctvom poverených osôb.  
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3. Všeobecne záväzné nariadenie č. ....../2020 o verejnom poriadku bolo schválené Uznesením 
č. ....../2021 zo dňa .................2021 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta .  

--------------------------------------------------- 
1) Zákon číslo 79/2015 Z. z. o odpadoch, Zákon číslo 106/2015 Z.z. o prevádzke vozidiel 

v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
2) Zákon číslo30/2019 Z.z. o hazardných hrách  
3) Zákon číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti  
4) Zákon číslo 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  
5) Zákon číslo 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 
6) Zákon číslo 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
7) Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov 
8) Zákon číslo 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
9) Zákon číslo 445/1990 Zb. ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a 

iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 
 

V Nemšovej, dňa ..............................                               ...................................................... 
          Miloš Mojto 
   primátor Mesta Nemšová 

 
 
 
 
 
Vyvesené schválené VZN:  
Zvesené schválené VZN:  
----------------------------------------------------------- 
Vyvesený návrh na pripomienkovanie:  

Zvesený návrh na pripomienkovanie:  

 

 

 

 
 
 


