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VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa  6.7.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňa  21.7.2022 

 

Mesto Nová Dubnica sa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. a § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 mesta Nová Dubnica 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Nová Dubnica 

 
 

 

Článok 1  

Základné ustanovenia 

 

Toto VZN upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na 

podnikanie a právnických osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Nová 

Dubnica (ďalej len „mesta“). 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

2.1. Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný 

verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, 

ak osobitný zákon neustanovuje inak.  

2.2. Zariadením na verejnom priestranstve sa na účely tohto VZN rozumejú najmä predajné 

stánky, kiosky, lavičky, hracie prvky ihrísk a športovísk, nádoby na uličné odpadky, mobilná 

zeleň, sochy, pamätníky, fontány, zariadenia elektrických káblových rozvodov, stĺpy verejného 

osvetlenia, vianočná a iná sezónna výzdoba, kvetináče, reklamné, propagačné, informačné 

zariadenia umiestnené na verejnom priestranstve (ďalej len „Zariadenia“). 

 

Článok 3 

Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve 

 

3.1. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve a užívať verejné 

priestranstvo spôsobom a v rozsahu zodpovedajúcom jeho určeniu a v súlade s právnymi 

predpismi upravujúcimi jeho užívanie. 

3.2. Verejné priestranstvo možno užívať aj iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v ods. 

3.1. len na základe rozhodnutia mesta Nová Dubnica o vyrubení dane za užívanie verejného 

priestranstva podľa osobitného predpisu.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.3. Na verejnom priestranstve sa zakazuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a) odkladať a odhadzovať odpadky (obaly z tovaru, ohorky z cigariet, žuvačky, vrecia s 

odpadom a pod.) na miesta, ktoré na to nie sú určené, 

b) rozsypávať, vysypávať zvyšky a odpadky z jedál a vylievať nápoje, 

c) vyberať, triediť a rozhadzovať odpad z kontajnerov a odpadových nádob, ak nejde o osoby  

 
1 §34a) a nasl. zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov. 

 



na to určené,    

d) vylievať tekutiny, vyklepávať prach a vyhadzovať odpadky z okien a balkónov, 

e) skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia, alebo nad rámec povolenia, 

f) rušiť nočný kľud od 22.00 hod. do 6.00 hod., 

g) roznášať blato a iné nečistoty kolesami vozidiel na verejné priestranstvo, 

h) znečisťovať prostredie unikajúcim motorovým olejom, pohonnými látkami, splaškovými 

vodami alebo prepravovaným tovarom, 

i) umývať a čistiť motorové vozidlo mimo miest na to určených s výnimkou vysávania a 

čistenia interiéru vozidla, nutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel, evidenčných 

čísel vozidiel, 

j) umiestňovať plagáty, inzeráty, reklamy na iných miestach ako na to určených, 

k) znehodnocovať, poškodzovať, premiestňovať Zariadenia, 

l) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu verejného priestranstva alebo k 

narušeniu verejného poriadku; 

m) akýmkoľvek spôsobom ohrozovať, znehodnocovať, poškodzovať mestskú zeleň, verejné a 

pamiatkové objekty; 

n) vstúpiť a kúpať sa vo fontánach vo vlastníctve mesta, kúpať v nich zvieratá či umývať 

bicykle a iné predmety, 

o) znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi chovaných zvierat, nevhodným spôsobom 

sypania krmiva vtáctvu alebo prikrmovaním túlavých alebo voľne žijúcich zvierat okrem 

spôsobov dohodnutých s mestom, 

p) odstavovať autovraky, 

q) znečisťovať plochy nevhodnými nápismi, kresbami, grafitmi a podobne, 

r) jazdiť na bicykloch, kolobežkách, skateboardoch, korčuliach  a podobných dopravných 

a športových prostriedkoch v označených lokalitách mesta – v podlubiach, v areáli Kultúrnej 

besedy, v areáli Mestskej tržnice, na pódiu a v priestoroch mestských WC na Mierovom 

námestí, v areáli pred vstupom do kultúrneho centra PANOREX,  

s) vylievať do dažďových vpustov odpadové vody, oleje, farby, chemikálie a iné tekutiny, 

vhadzovať do nich odpad, 

t) vyberať  a odnášať piesok z mestských pieskovísk na detských ihriskách, 

u) stanovať alebo prespávať mimo miest na to určených. 

 

3.4. Zariadenia musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarúšali vzhľad a prostredie a 

neohrozovali občanov. 

 

3.5. Prevádzkovatelia predajných zariadení alebo zariadení poskytujúcich služby umiestnených 

na verejnom priestranstve (ďalej len „predajné zariadenia“) sú v okolí 200 cm od predajného 

zariadenia alebo užívanej plochy a prevádzkovatelia prevádzkarní so vstupom alebo predajným 

pultom orientovaným na verejné priestranstvo, po celej šírke priľahlého chodníka povinní počas 

prevádzkovej doby zabezpečovať čistotu a poriadok a to odstraňovaním nečistôt a odpadu, 

ktorý pochádza z ich prevádzok a umiestnením dostatočného počtu košov na odpad s ich 

pravidelným vyprázdňovaním, avšak nie do uličných smetných nádob. 

 

3.6. Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom priestranstve 

okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom (vyprázdnením) s výnimkou umiestnenia 

v kontajnerových stanovištiach, ktoré sa nachádzajú na zeleni a sú zriadené so súhlasom mesta. 

 

3.7. Zvolávateľ zhromaždenia je povinný pri zabezpečovaní riadneho priebehu zhromaždenia 

na verejnom priestranstve dávať účastníkom zhromaždenia a usporiadateľom zhromaždenia 

záväzné pokyny, týkajúce sa dodržiavania poriadku a čistoty na verejnom priestranstve a 



zabezpečiť bezodkladne (najneskôr do 6 hodín) po skončení zhromaždenia vyčistenie verejného 

priestranstva, na ktorom sa zhromaždenie konalo. 

 

3.8. Usporiadateľ kultúrnych a športových podujatí na verejných priestranstvách je povinný 

v priebehu konania podujatia zabezpečiť jeho priebežné čistenie a po jeho ukončení zabezpečiť 

vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho bezprostredného okolia, na ktorého 

použitie mal osobitné povolenie mesta. Je povinný nahradiť mestu prípadnú škodu spôsobenú 

účastníkmi kultúrneho a športového podujatia na verejnom priestranstve a zariadení 

nachádzajúcom sa na použitom verejnom priestranstve. 

 

3.9. Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru prípadne stavebného materiálu na 

verejnom priestranstve, musí sa vykonávať tak, aby toto neohrozovalo, prípadne 

neobmedzovalo schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníka, bezpečnosť, zdravie a majetok 

občanov a aby spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia (vietor, dážď) neznečisťovalo svoje 

okolie. Sypké materiály musia byť pri skladovaní zabezpečené tak, aby nedochádzalo k 

znečisteniu okolia, verejnej kanalizácie napr. odplavením alebo odviatím vetrom. 

 

3.10. Ten, komu bolo povolené užívať verejné priestranstvo osobitným spôsobom, je po jeho 

skončení povinný bez odkladu uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu, najmä vykonať 

jeho vyčistenie. 

 

3.11. Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti, hraničiace s verejným priestranstvom, 

musia byť upravené a udržiavané tak, aby nespôsobovali znečisťovanie verejných priestranstiev 

zanášaním odpadkov alebo prachu vetrom či prejazdom vozidiel, prípadne splavovaním 

dažďom alebo polievaním. Stromy, kríky a iné rastliny vyčnievajúce na verejné priestranstvá 

musia byť upravené tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku. 

 

 

Článok 4 

Sankcie 

 

4.1. Mesto môže právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 

VZN, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.2  

 

4.2. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitných 

predpisov.3  

 

4.3. Mestská polícia Mesta Nová Dubnica je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom 

konaní za priestupky, pri ktorých dochádza k porušovaniu ustanovení tohto nariadenia. Za 

porušenie ustanovení tohto nariadenia môže príslušník Mestskej polície uložiť pokutu do výšky 

33,- €. 

 

 

 

 

 

 
2  § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 

 
3    §48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 



Článok 5 

Kontrolná činnosť 

 

 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať: 

a) príslušníci Mestskej polície Nová Dubnica 

b) poverení zamestnanci mesta Nová Dubnica. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici na zasadnutí dňa  29.6.2022 

uznesením č. 42. 

 

6.2. VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa 

21.7.2022. 

 

6.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2009 o čistote a verejnom 

poriadku na území mesta Nová Dubnica a VZN č. 1/2017 o doplnení a zmene VZN č. 4/2009 

o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nová Dubnica. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec     

    primátor mesta 

 


