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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry          
č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení 
dodatkov

u z n á š a   s a    n a   v y d a n í 
Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry              
č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení 
dodatkov a 
u k l a d á
vedúcemu odboru komunálnych činností a životného prostredia 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty v znení dodatkov na úradnej tabuli MsÚ
                                                                        T: do 10 dní
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým
                                                                         T: do 30 dní
                                                                         K: ref. organizačný

Podpis predkladateľa:



Dôvodová správa

Návrh Dodatku č. 7  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní 

verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov (ďalej aj ako „VZN“) sa predkladá 

v nadväznosti na Rozsudok Krajského súdu sp. zn.: 11S/64/2015-74 zo dňa 9.3.2016, ktorým súd 

vyslovil, že ustanovenie §11 ods. 3 písm. a) VZN nie je v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Krajský súd ďalej návrh Krajskej 

prokuratúry v Nitre zamietol ako nedôvodne podaný, t.j. ostatný obsah ustanovenia §11 VZN je 

v súlade so zákonom. 

Návrhom Dodatku č. 7 k VZN sa má zosúladiť aj zákaz používania pyrotechnických výrobkov 

s novelou zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, pričom uvedená zmena bola 

prerokovaná Komisiou MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy na svojom riadnom 

zasadnutí dňa 18.05.2016 (Uznesenie č. 10/2016 tvorí prílohu materiálu). 



Návrh

Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému naradeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej čistotv v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Dodatku č. 7 k Všeobecne  záväznému 
nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007  o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty zo dňa 
22.11.2007 v znení dodatkov č. 1-6, ktorým sa uvedené VZN mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V ustanovení § 11 VZN sa v ods. 3 vypúšťa písm. a) a doterajšie písm. b) až f) sa 
označujú ako a) až e). 

3. „Subjekty uvedené v ods. 1.  sú povinné v súvislosti s udržiavaním poriadku, čistoty 
a údržby zelene na nimi užívanom majetku najmä:

a) zabezpečovať pravidelné čistenie a sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty na mieste 
verejnosti prístupnom,

b) zabezpečovať, aby užívaný majetok neohrozoval alebo nenarúšal verejnú čistotu, 
vzhľad alebo prostredie obce, zdravé podmienky1 a zdravý spôsob života obyvateľov 
na území mesta Nitry,

c) zabezpečovať, aby užívaný majetok neobmedzoval alebo neohrozoval iného pri 
všeobecnom užívaní verejného priestranstva alebo miesta verejnosti prístupného, 

d) zabezpečovať dostatočný počet odpadkových košov, ich pravidelné vyprázdňovanie, 
starať sa o čistotu ich okolia a o ich udržiavanie, 

e) starať sa, aby odpadky boli odkladané len na určené miesto,
f) čistenie miesta verejnosti prístupného zabezpečovať tak, aby boli jeho užívatelia čo 

najmenej obťažovaní.“

4. Ustanovenie § 13 ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„V obytných zónach na území mesta Nitry sa zakazuje používanie pyrotechnických 
výrobkov na zábavné a oslavné účely kategórie F2, F3, P1 a T1 v období od 02.01. do 
30.12. kalendárneho roka, s výnimkou ich použitia v rámci ohňostrojných prác, ktoré 
podliehajú predchádzajúcemu súhlasu obce na základe osobitného právneho predpisu2.“

Na vydaní tohto Dodatku č. 7  k VZN č. 15/2007 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa 23.06.2016 a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Nitre, t. j.  ...............................................

Jozef Dvonč                                  Igor Kršiak
    primátor           prednosta
  Mesta Nitra             Mestského úradu v Nitre

                                        

                                                
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
2 zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch, munícii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov




