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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
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návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry 
č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení 
dodatku č. 1, 2  
u z n á š a   s a    n a   v y d a n í  
Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry 
č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení 
dodatku č. 1, 2  
u k l a d á  
vedúcemu odboru komunálnych činností a životného prostredia 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb  
-  vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1, 2 na úradnej tabuli MsÚ 
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- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
                                                                         T: do 30 dní 
                                                                         K: ref. organizačný 
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JUDr. Igor Kršiak, v. r. 

 



  

Návrh  

Dodatku č. 3  
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 

o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty 
 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) uznieslo na týchto 
zmenách a doplneniach Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 15/2007 o 
dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1, 2: 
 
1. Text v záhlaví všeobecne záväzného nariadenia sa mení nasledovne: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 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. f), g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 2 ods. 4 zákona č. 
219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a podľa       
§ 36g ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení 
č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty: 

 
2. V § 2 v písm. f) sa vypúšťa druhá veta. 
 
3. V § 2 v písm. k) sa vypúšťa prvá veta a v druhej vete sa za slová „verejné 

priestranstvá“ vkladá znenie „a miesta verejnosti prístupné“. 
 
4. V § 2 sa dopĺňa nové písm. l), ktoré znie: 
 

l) obytná zóna – časť územia mesta funkčne určená pre bývanie, najmä sídliská a časti 
so zástavbou rodinných domov. 

 
5. V § 3 odseku 3. sa za písm. g) vkladá písm. h), ktoré znie: 
 

h) Štúrova (v úseku od Štefánikovej po Tr. A. Hlinku) I/64 
 
Doterajšie písm. h) až p) sa označia ako i) až q). 
  

6.    V § 3 odseku 3. sa mení znenie písm. q) nasledovne: 
 

q) Rýchlostná cesta R1 vrátane tzv. severného obchvatu 
 
7.  V § 4 sa vypúšťa odsek 4.. 
 
8. V § 9 v odseku 4. sa znenie:  

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa tak rozumie jeho využívanie nad obvyklú 
mieru alebo iné, než obvyklé účely, a to najmä: 
nahrádza znením:  
Pre účely tohto VZN sa osobitným užívaním verejného priestranstva rozumie jeho 
využívanie nad obvyklú mieru alebo iné, než obvyklé účely, a to najmä: 

 
 
 
 



  

9.  V § 9 odseku 4. sa v písm. d) bodka na konci vety nahrádza čiarkou a dopĺňa sa 
nové písm. e), ktoré znie: 

 
e) užívanie verejného priestranstva pre poskytovanie dočasných pohostinských 

a reštauračných služieb v dočasných posedeniach pred trvalou prevádzkovou 
jednotkou (napr. letná terasa). 

 
10. V § 9 odseku 5. sa na konci vety za slová „správcu dane“ dopĺňa nasledovný text: 

 
alebo bez iného právneho titulu oprávňujúceho k užívaniu verejného priestranstva 
 

11. V § 9 odseku 6. sa na konci vety za slová „o miestnych daniach“ dopĺňa nasledovný 
text: 

 
a osobitné všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry o hospodárení s majetkom mesta 
 

12. Znenie § 10 vrátane nadpisu sa v celom rozsahu vypúšťa. 
 

13. Doterajšie znenie § 12 sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa znením: 
Vlastníci (správcovia, užívatelia) nehnuteľnosti zodpovedajú za stav majetku vo svojom 
vlastníctve (správe, užívaní), najmä za to, aby tento majetok: 
-  neohrozoval alebo nenarúšal verejnú čistotu, verejný poriadok, najmä nevhodnými 

nápismi na budovách vzbudzujúcimi verejné pohoršenie, zdravé podmienky1 a zdravý 
spôsob života obyvateľov na území mesta Nitry, 

-  neobmedzoval alebo neohrozoval iného pri všeobecnom užívaní verejného 
priestranstva alebo miesta verejnosti prístupného.  

 
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa doplní znenie:  
§2 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 
14. V § 13 v odseku 1. v písm. b) sa slová „pravidelne ich vyprázdňovať“ nahrádzajú 

slovami „ich pravidelné vyprázdňovanie“. 
 

15. V § 13 sa pôvodné znenie odseku 2. nahrádza novým  znením: 
 

V obytných zónach na území mesta Nitry sa zakazuje používanie pyrotechnických 
výrobkov na zábavné a oslavné účely I. a II. triedy (kategórie) v období od 02.01. do 
30.12. kalendárneho roka.    
 

16. V § 13 sa dopĺňa nový ods. 3., ktorý znie: 
 
Na území Mesta Nitry je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú čistotu, 
verejný poriadok, zdravé podmienky1 a zdravý spôsob života obyvateľov mesta v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými 
pravidlami občianskeho spolužitia. 
 

17. V § 14 sa pôvodné znenie odseku 3. nahrádza novým  znením: 
 
Za neprimerané hlasové a hlukové prejavy v čase nočného pokoja sa nepovažujú hlasové 
a hlukové prejavy spojené s akciami a podujatiami riadne ohlásenými a akceptovanými 
Mestom Nitra v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry o podnikateľskej 



  

činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a prevádzky služieb na území mesta 
Nitry a všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry o verejných kultúrnych podujatiach 
a voľných pouličných aktivitách.   
 

18. V § 15 sa doterajší odsek 1. vypúšťa a doterajšie odseky 2. až 5. sa označia ako 
odseky 1. až  4.. 
 

19. V § 15 v prvej vete sa za slová „verejných priestranstvách“ vkladá čiarka a za ňou 
sa dopĺňa znenie:   
 
ktoré nie sú osobitne užívané podľa § 9 ods. 4 písm. d) a e) tohto VZN, 

 
20. V § 15 odseky 2., 3. a 4. v celom rozsahu vypúšťajú. 

 
21. V § 17 sa doterajší text nahrádza novým znením: 

 
Porušenie ustanovení tohto VZN je možné sankcionovať v zmysle osobitných predpisov2. 
 
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa doplní znenie:  
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 
 

Dodatok č. 3 k VZN č. 15/2007 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre 
dňa 13.12.2012 uznesením č. ......./2012 –MZ a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j. .....................  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
              Jozef Dvonč                           JUDr. Igor Kršiak 
       primátor mesta Nitry   prednosta Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dôvodová správa 
 
 

     Dňa 15.11.2012 Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo protest prokurátora proti 
niektorým ustanoveniam VZN mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1, 2 a prijalo uznesenie, ktorým protestu prokurátora 
vyhovelo.  
     
     Podľa 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, ak orgán verejnej správy protestu 
vyhovie, je povinný najneskôr do 90 dní od doručenia protestu nezákonné ustanovenia 
všeobecne záväzného právneho predpisu zrušiť, prípadne nahradiť ustanoveniami, ktoré budú 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 
    Na základe uvedeného predkladáme návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 15/2007, ktorým sa 
zrušujú a menia ustanovenia VZN, ktoré podľa názoru Okresnej prokuratúry Nitra presahovali 
rámec právnych vzťahov patriacich do regulácie mesta.  
    
    Dodatkom č. 3 sa navrhuje vypustenie všetkých definícií pojmov a povinností fyzických 
a právnických osôb, ktoré upravujú zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, 
nakoľko vzťahy upravené zákonmi zaväzujú aj samotné mestá, uvedenú úpravu je potrebné 
rešpektovať a táto nemá byť predmetom schvaľovacieho úkonu mestského zastupiteľstva.  
 
     Návrh dodatku č. 3 mení doterajšie znenie § 12 a § 13 ods. 2, nakoľko tieto obsahujú 
ustanovenia, ktorými sa ukladali vlastníkom nehnuteľností na území mesta povinnosti nad 
rámec zákona. Tieto povinnosti sa zároveň netýkali oblastí, ktoré je obec oprávnená regulovať 
a ktoré patria do jej samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 
Prokurátor v tejto súvislosti namietol, že mesto nemôže v § 12 a § 13 ods. 2 regulovať právne 
vzťahy a ukladať obyvateľom povinnosti, ktoré sú predmetom úpravy iných zákonov – napr. 
Občianskeho zákonníka (susedské vzťahy), stavebného zákona, zákona o vodách, zákona 
o cestnej premávke a ktorých porušenie je spravidla možné sankcionovať v zmysle zákona 
o priestupkoch, príp. osobitných predpisov.  
     Novokoncipované znenie § 12 a § 13 odsek 3. preto zaväzuje vlastníkov nehnuteľností 
a obyvateľov mesta len k povinnostiam a obmedzeniam, ktoré sa týkajú udržiavania čistoty 
v obci, zachovávania verejného poriadku a zdravého spôsobu života obyvateľov obce, ktoré 
zabezpečuje obec v rámci plnenia samosprávnych úloh.     
 
    Navrhovaná úprava používania pyrotechniky na území mesta sa opiera o najnovšiu novelu 
zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov vykonanú zákonom č. 350/2012 Z. z. účinným od 29.10.2012. Novela 
umožnila obciam všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie 
pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území obce.  
 
     Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa 
nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. 
 
     Samotný zákon č. 51/1988 Zb. v paragrafe 36g ods. 4 určuje zákaz používania 
pyrotechnických výrobkov triedy II, III a IV v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti 
nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov a 
pri športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je 
súčasťou športového podujatia.  
 
    Dodatkom č. 3 k VZN č. 15/2007 navrhujeme tento zákaz rozšíriť aj na obytné zóny, ktoré 
zároveň v § 2  písm. l) definujeme ako časti územia mesta funkčne určené pre bývanie, najmä 



  

sídliská a časti so zástavbou rodinných domov. Miesta s funkciou bývania záväzne vymedzuje 
územný plán mesta. Zákaz používania pyrotechniky v obytných zónach platí v období od 2.1. 
do 30.12. kalendárneho roka a vzťahuje sa na pyrotechniku I. a II. kategórie.  
 
     Pyrotechniku III. a IV. kategórie ako pyrotechniku svojimi účinkami vhodnú na 
uskutočňovanie ohňostrojov do zákazu nezahŕňame z dôvodu, že vykonávanie ohňostrojových 
prác v každom prípade podľa banského zákona podlieha súhlasu mesta.  
 
     V prípade, ak by bol ustanovený zákaz použitia pyrotechniky viažuci sa na všetky 
kategórie pyrotechnických výrobkov, nebolo by následne možné individuálnymi súhlasmi 
mesta povoliť konanie ohňostroja ani v odôvodnených prípadoch, napr. pri oslavných 
akciách, významných výročiach a podujatiach mesta, nakoľko prokuratúra zastáva ten názor, 
že z ustanoveného zákazu nie je mesto oprávnené udeľovať žiadne výnimky.  
 
    Zároveň uvádzame, že pyrotechnika III. a IV triedy je určená výlučne na predaj pre 
držiteľov s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov a predajca je povinný túto 
skutočnosť pri predaji overiť. Preto za predpokladu dodržiavania všeobecne záväzných 
predpisov, pyrotechnika III. a IV kategórie nie je voľne dostupná, napr. pre mládež.   
 
     Úprava zákazu požívania alkoholu na vymedzených verejných priestranstvách zostáva 
svojimi účinkami nezmenená, avšak v dotknutých  ustanoveniach VZN sme vykonali 
legislatívno – technickú úpravu, ktorá umožní vypustiť z VZN výnimky zo zákazu, ktoré 
prokuratúra považuje za neprípustné. Podľa upraveného znenia §-fu 15 sa zákaz požívania 
alkoholu bude vzťahovať iba na verejné priestranstvá, ktoré nie sú v režime osobitného 
užívania verejného priestranstva v zmysle VZN mesta Nitry o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach (jarmoky, príležitostné trhy, propagačno – 
predajné akcie) a v režime osobitného užívania verejného priestranstva na účel poskytovania 
dočasných pohostinských a reštauračných služieb v dočasných posedeniach pred trvalou 
prevádzkovou jednotkou (letné terasy). 
 
 
 
V prílohe prikladáme Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej čistoty s vyznačením navrhovaných zmien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Príloha k mat. č. 766/2012-MZ 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 15/2007 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty 

 

v znení dodatku č. 1, 2 
 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 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, podľa § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 
Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a podľa § 36g ods. 5 
zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2007 o 
dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty: 
 
 

ČASŤ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
§ 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 Nitry. 
2. Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty je základným predpokladom ochrany 

a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a občianskeho spolunažívania. 
 
 

§ 2 
Základné pojmy 

Pre účely tohto VZN sa rozumie: 
a) verejným priestranstvom sú 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, zverejnené záhrady, nezastavané 
územia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií, 

b) 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, 

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

d) miestne komunikácie sú cesty, ulice, námestia, chodníky, preluky, podjazdy, podchody, 
parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné priechody, priestory pod klenbami, 
verejné schodištia. Miestne komunikácie sa rozdeľujú na : 
1. miestne komunikácie I. triedy (rýchlostné), medzi ktoré patria hlavné mestské 

komunikácie vyhovujúce technicky všetkým druhom dopravy (napríklad komunikácie, 
po ktorých sa vedie aj hromadná verejná doprava, zberné, výpadové a iné zvlášť 
významné mestské komunikácie), 

2. miestne komunikácie II. triedy (zberné), medzi ktoré patria ostatné mestské 
komunikácie a komunikácie pokiaľ vyhovujú premávke všetkých druhov motorových 
vozidiel, 



  

3. miestne komunikácie III. triedy (obslužné), medzi ktoré patria ostatné miestne 
komunikácie, pokiaľ sú aspoň obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami, 

4. miestne komunikácie IV. triedy (nemotoristické), ktoré nie sú ani obmedzene 
prístupné premávke motorovými vozidlami (napríklad cestičky, chodníky, samostatné 
cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a podobne). 

e) spevnenými plochami verejného priestranstva sú plochy, na ktorých je vykonaná taká 
povrchová úprava, ktorej výsledkom je najmä iný ako zemitý alebo trávnatý povrch, 

f) cestným pozemkom je teleso miestnej komunikácie a cestné pomocné pozemky. Teleso 
miestnej komunikácie je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov zelených pásov, 
vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných 
násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo 
vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími 
hranami zárezov nad týmito múrmi,  

g) verejnou zeleňou je súbor drevín, bylín a neživých prvkov, ktorý sa vyvinul na určitej 
ploche prirodzeným spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením a 
usmerňovaním človekom a tvorí prírodnú časť životného prostredia mesta, 

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

i) 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, 

j) 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, 

k) zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale 
ho chránia a kladne ovplyvňujú. 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 a miesta verejnosti prístupné bez dozoru 
a kontroly ako aj na cudzie pozemky bez súhlasu dotknutej osoby 

l) obytná zóna – časť územia mesta funkčne určená pre bývanie, najmä sídliská a časti so 
zástavbou rodinných domov.   

 
 

ČASŤ 2 
Správa a údržba verejného priestranstva  

 
§ 3 

Spevnené plochy 
1. Za spevnené plochy, ktoré sú zaradené do siete miestnych komunikácií zodpovedá mesto, 

ktoré môže touto činnosťou poveriť inú osobu (správcu). 
2. Ide najmä o: 

a) komunikácie, 
b) chodníky, 
c) námestia, 
d) parkoviská, 
e) verejné schody, 



  

f) priľahlé chodníky štátnych ciest /s výnimkou na mostoch/, 
g) nástupištia mestskej autobusovej dopravy. 

3. V pôsobnosti a správe mesta nie sú komunikácie na uliciach: 
a) Trieda A. Hlinku I/64 
b) Chrenovská  I/51 
c) Levická  I/51 
d) Novozámocká I/64 
e) Zlatomoravecká I/65 
f) Topoľčianska I/64 
g) Štefánikova (v úseku od Novozámockej ul. po križovatku s ul. Štúrova)  I/64 
h) Štúrova ( v úseku od Štefánikovej po Tr. A. Hlinku) I/64 
i) Cabajská  II/562 
j) Hlohovecká  II/513 
k) Dlhá   III/05137 
l) Dobšinského III/06433 
m) Jelenecká  III/06433 
n) Jarocká  III/05136 
o) Trnavská  III/51311 
p) Rastislavova III/51315 
q) Severný obchvat R1  Rýchlostná cesta R1 vrátane tzv. severného obchvatu 

 
 
 

§ 4 
Miestne komunikácie - cesty 

1. Za údržbu, čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií a za pravidelné čistenie 
prejazdných úsekov ciest zodpovedá Mesto Nitra, ktoré môže týmito činnosťami poveriť a 
výkon správy previesť na 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. 

3. Rozsah, spôsob a frekvencia úkonov vyplývajúcich z údržby, čistenia a zabezpečenia 
zjazdnosti miestnych komunikácií sa riadi harmonogramom spracovaným správcom 
a odsúhlaseným Mestom Nitra. 

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 povinný bez prieťahov 
odstraňovať správca. 

 
 

§ 5 
Miestne komunikácie - chodníky 

1. Za údržbu, čistotu a schodnosť chodníkov zodpovedá : 
a) Mesto Nitra, ktoré môže týmito činnosťami poveriť a výkon správy previesť na iný 

subjekt (správcu), alebo zabezpečiť dodávateľsky prostredníctvom iných osôb, 
b) iné fyzické a právnické osoby, ktorým uvedené vyplýva z vlastníckeho práva, práva 

užívania alebo správy. 
2. Údržbou, udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa rozumie najmä ich zametanie, 

zmývanie, splachovanie, odstraňovanie blata, snehu, poľadovice, buriny, do odpadkov a 
iných nečistôt brániacich ich riadnemu užívaniu. 

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



  

4. Hlavné čistenie sa vykonáva v čase od 19.00 hod. a končí pred 8.00 hod., pričom musí byť 
vykonané načas a riadne. Ak je to nutné, treba chodník čistiť aj viackrát opakovane 
v priebehu dňa (hlavne od odpadkov a hrubších nečistôt). Zametené nečistoty sa ukladajú 
do smetných nádob. 

5. Na území mesta sa zakazuje zhŕňať zmetené nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do 
kanalizačných (kanálových) vpustí, na zelené pásy, alebo tieto ponechávať zhrnuté na 
chodníkoch, alebo ich spaľovať. 

 
 

§ 6 
Zimná údržba 

1. V zimnom období musí byť sneh odstránený z chodníkov (pri širších chodníkoch pás 
široký minimálne 2m), pásov určených na prechod v šírke minimálne 2m a priľahlých 
schodíšť najneskôr do 800 hod., ak Mesto Nitra neurčí inak. 

2. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr po jej vytvorení, najmä včasným posypaním 
hmotami, ktoré zdrsnejú námrazu, t.j. inertnými materiálmi a to po celej určenej šírke. Za 
zabezpečenie posypových hmôt zodpovedá povinná osoba (vlastník, správca, užívateľ). 

3. Pri ďalšom zasnežení treba čistenie chodníkov podľa potreby opakovať viackrát bez 
zbytočného odkladu. 

4. V zimnom období sa musí sneh zhŕňať z chodníkov na okraj vozovky tak, aby bol 
zabezpečený prechod cez ulicu, prístup do domov a k inžinierskym sieťam (kanalizácia, 
vodovod, plyn a pod.) a k stanovištiam smetných nádob. Odvážanie nahromadeného 
snehu zabezpečuje správca komunikácie. 

5. Mesto Nitra každoročne schvaľuje operačný plán zimnej údržby na príslušné obdobie. 
 
 

§ 7 
Verejná zeleň 

Podrobnosti o starostlivosti a správe verejnej zelene upravuje osobitné všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Nitry vo veci starostlivosti o zeleň a správu zelene na území mesta Nitry. 
 
 

§ 8 
Vodné prvky 

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

na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť splavené, 
- 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, 

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

- používať vodné prvky na umývanie a kúpanie osôb a zvierat. 
2. Na nakladanie s vodami sa vzťahujú osobitné všeobecne záväzné právne predpisy. 

 
 

ČASŤ 3 
Užívanie verejného priestranstva 

§ 9 
Spôsoby užívania verejného priestranstva 

1. Spôsoby užívania verejného priestranstva: 



  

a) bežné užívanie verejného priestranstva, 
b) osobitné užívanie verejného priestranstva. 

2. Bežné užívanie verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev 
obyvateľmi mesta ako aj inými osobami obvyklým spôsobom. 

3. Iné užívanie verejného priestranstva ako všeobecným (bežným) spôsobom sa považuje za 
osobitné užívanie verejného priestranstva. 

4. Pre účely tohto VZN sa 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 Nitry, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach v Meste Nitra,  

e) užívanie verejného priestranstva pre poskytovanie dočasných pohostinských 
a reštauračných služieb v dočasných posedeniach pred trvalou prevádzkovou 
jednotkou (napr. letná terasa). 

5. Za neoprávnené osobitné užívanie verejného priestranstva sa považuje jeho užívanie bez 
splnenia si oznamovacej povinnosti a bez predchádzajúceho súhlasu príslušného správcu 
dane alebo bez iného právneho titulu oprávňujúceho k užívaniu verejného priestranstva. 

6. Podrobnosti o postupe, povoľovaní a spoplatnení osobitného užívania verejného 
priestranstva upravuje osobitné všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry o miestnych 
daniach a osobitné všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry o hospodárení s majetkom 
mesta. 

 
§ 10 

Zvláštne užívanie miestnych komunikácií 
1. Zvláštne užívanie miestnych komunikácií je užívanie miestnych komunikácií iným než 

zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené. 
2. Podrobnosti o postupe a povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií 

ustanovuje osobitný predpis. (zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/) 
zrušený od ............. 

 
ČASŤ 4 

Osobitné práva a povinnosti vlastníkov (správcov, užívateľov) 
 

§ 11 
1. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní bytový 

fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj majetok rodinných domov a priľahlých 
pozemkov, sú povinní zabezpečiť, aby miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas 
a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené. 

2. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní objekty 
obchodov alebo iných prevádzok poskytujúcich služby, sú povinní 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. Zabezpečenie údržby a čistoty môže vlastník (správca, užívateľ) zveriť aj inej fyzickej 
alebo právnickej osobe k tomu spôsobilej. 

6. V prípade potreby Mesto Nitra ustanoví, v ktorej časti mesta je potrebné zabezpečovať 
údržbu a čistotu opakovane, resp. viackrát denne. 

 
 

§ 12 
1. 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 2,5m 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, 

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. 

2. Držitelia predajných stánkov, kioskov a podobných zariadení sú povinní v okolí týchto 
zariadení zabezpečiť čistotu a poriadok v rozsahu podľa pokynov a usmernení povereného 
zamestnanca MsÚ 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 Nitry o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi. 

 
Vlastníci (správcovia, užívatelia) nehnuteľnosti zodpovedajú za stav majetku vo svojom 
vlastníctve (správe, užívaní), najmä za to, aby tento majetok: 
-  neohrozoval alebo nenarúšal verejnú čistotu, verejný poriadok, najmä nevhodnými 

nápismi na budovách vzbudzujúcimi verejné pohoršenie, zdravé podmienky1 a zdravý 
spôsob života obyvateľov na území mesta Nitry, 

-   neobmedzoval alebo neohrozoval iného pri všeobecnom užívaní verejného priestranstva 
alebo miesta verejnosti prístupného.  

 
 

ČASŤ 5 
Verejný poriadok a verejná čistota 

 
§ 13 

Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty 
1. Subjekt zodpovedajúci za čistotu verejného priestranstva je povinný najmä: 

                                                           
1 §2 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



  

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

b) zabezpečovať dostatočný počet odpadkových košov, pravidelne ich vyprázdňovať ich 
pravidelné vyprázdňovanie, 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) obťažovať užívateľov verejných priestranstiev 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) parkovať alebo odstavovať motorové vozidla, stroje, mechanizmy alebo ich časti 
s výnimkou miest na to určených, 

h) používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku s výnimkou 
31.12. a 1.1. kalendárneho roka, s výnimkou akcií povolených, resp. schválených 
Mestom Nitra a s výnimkou ich oprávneného použitia odborne spôsobilými osobami. 

V obytných zónach na území mesta Nitry sa zakazuje používanie pyrotechnických 
výrobkov na zábavné a oslavné účely I. a II. triedy (kategórie) v období od 02.01. do 
30.12. kalendárneho roka.    

3. Na území Mesta Nitry je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú čistotu, 
verejný poriadok, zdravé podmienky1 a zdravý spôsob života obyvateľov mesta v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými 
pravidlami občianskeho spolužitia. 

 
§ 14 

Nočný pokoj 
1. Čas nočného pokoja je na celom území mesta Nitry 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. 

Za neprimerané hlasové a hlukové prejavy v čase nočného pokoja sa nepovažujú hlasové 
a hlukové prejavy spojené s akciami a podujatiami riadne ohlásenými a akceptovanými 
Mestom Nitra v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry o podnikateľskej 
činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a prevádzky služieb na území mesta 



  

Nitry a všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry o verejných kultúrnych podujatiach 
a voľných pouličných aktivitách.   

 
 

§ 15 
Zákaz požívania alkoholických nápojov 

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

1. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách, ktoré nie sú osobitne 
užívané podľa § 9 ods. 4 písm. d) a e) tohto VZN, v nasledovnom časovom a územnom 
určení:  
a) 1/  v časti mesta – Staré mesto územná časť ohraničená ulicami (resp. časťami ulíc) ul. 

Janka Kráľa – Vikárska ul. – Ďurkova ul. – Párovská ul. – Štúrova ul. - ľavý breh 
rieky Nitry (ul. Nábrežie mládeže) – Napervillská ul. – Parkové nábrežie – územie 
hradného kopca – Jesenského ul. – územie Mestského parku Sihoť po pravý breh 
rieky Nitry – ul. Janka Kráľa 

      2/ v časti mesta - Staré mesto územná časť ohraničená ulicami (resp. časťami ulíc) 
Cintorínska ul. – Staničná ul. – Štefánikova tr.- Richtára Peregrina – Spojovacia ul. 
– ľavý breh rieky Nitry (ul. Nábrežie mládeže) – Štúrova ul. – Cintorínska ul.  

       3/ v časti mesta - Staré mesto územná časť ohraničená ulicami (resp. časťami ulíc) 
Rázusova ul. – Novozámocká ul. – Krčméryho ul. – Rázusova ul. 

      V dňoch pondelok až nedeľa v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod.. 
Grafické a mapové vymedzenie dotknutých územných častí označených pod písm. a) 
tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 

b) v areáloch škôl a školských zariadení a v ich samotnom bezprostrednom okolí najmä 
s ohľadom na školské vyučovanie, výchovný a vzdelávací proces detí a žiakov 
v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do 02.00 hod.. 

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. 2/, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a 
obmedzenia podľa tohto §. 

3. Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto § 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. 
4. Primátor mesta môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorázové povolenie požívania 

alkoholických nápojov na miestach určených v ods. 2/, najmä ak ide o organizované 
predajné, propagačné alebo obdobné spoločenské podujatia. 
 
 

ČASŤ 6 
Spoločné ustanovenia 

§ 16 
Kontrolná činnosť 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú : 
a) poslanci mestského zastupiteľstva, 
b) útvar hlavného kontrolóra, 
c) mestský úrad, 
d) mestská polícia. 

 
 
 



  

§ 17 
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,-eur 
príslušníkmi Mestskej polície v Nitre.  

3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 
môže primátor mesta 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 6.638,- 
eur. 
Porušenie ustanovení tohto VZN je možné sankcionovať v zmysle osobitných predpisov2. 

 
 

§ 18 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

1. Týmto VZN sa ruší VZN mesta Nitry č. 3/1992 O dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty. 

 
2. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 

22.11.2007 uznesením č. 376/2007-MZ a VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia 
na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. 18.12.2007. 

 
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 15/2007 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Nitre dňa 11.12.2008 uznesením č. 400/2008 –MZ a nadobúda účinnosť 15. dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j. 01.01.2009. 

 
4. Dodatok č. 2 k VZN č. 15/2007 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Nitre dňa 19.03.2009 uznesením č. 46/2009 –MZ a nadobúda účinnosť 15. Dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j. 22.04.2009.  

 
 
 
          Jozef Dvonč, v.r.                 Ľubomír Martinka, v.r. 
      primátor mesta Nitry   prednosta Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                                                           
2 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 


