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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO Č. 141 

o verejnom poriadku 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) a v 
spojení s § 4 ods. 3 písm. h) a n) a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 69 ods. 2, zákon 
č. 364/2004 Z. z. o vodách § 63 ods. 4, zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
§6a ods. 1, sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Hurbanovo č. 141 
o verejnom poriadku (ďalej len “nariadenie”). 
 

Článok 1 
Účel nariadenia 

1. Účelom a predmetom tohto nariadenia je vymedzenie práv a povinností fyzických osôb a 
právnických osôb a stanovenie pravidiel pre dodržiavanie verejného poriadku na území mesta 
Hurbanovo (ďalej len „mesto“) a tiež zabezpečovanie riadneho spoločenského 
spolunažívania, ochrany života, zdravia a majetku na území mesta.  

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

Článok 2 
Základné pojmy 

1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn 
tvoria pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú 
právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia 
nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania a vo verejnom 
záujme. 

b) 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.1) Sú to najmä pozemky vo vlastníctve 
mesta, miestne komunikácie, autobusové zastávky, parky, námestia. 

c) Verejne prístupným miestom, okrem verejného priestranstva, je aj každé miesto, 
slúžiace trvale alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne 
alebo za úplatu. Sú to parky, lesoparky, nástupiská, prístrešky zastávok verejnej 
hromadnej dopravy, vozidlá verejnej dopravy, predajne potravín a iné predajne, nákupné 
strediská, prevádzky poskytujúce služby, súkromné parkoviská motorových vozidiel, 
športoviská, ihriská, trhoviská, budovy úradov samosprávy a štátnej správy, galérie, 

 
1) § 2b ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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múzeá, cintoríny a pietne miesta, verejné WC, areály škôl, školských a predškolských 
zariadení, verejne prístupné pozemky priľahlé k bytovým domom a iným stavbám a 
ostatné verejne prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom. 

d) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo 
vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do 
siete miestnych komunikácií 2). 

e) Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty - najmä dreviny, byliny a ich spoločenstvá, 
vyvinuté na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým 
usmerňovaním zo strany mesta. Verejná zeleň je spravidla majetkom mesta, je to plocha 
zelene, ktorá je verejnosti voľne prístupná. 

f) Nočným pokojom je časový úsek určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja 
a odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia slušného občianskeho 
spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. 

g) Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je 
za priestupok označené v zákone č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“), alebo v inom zákone, ak nejde o iný 
správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. 

h) Čistenie verejného priestranstva - rozumie sa jeho zametanie, zmývanie, polievanie, 
kropenie, vyzbieranie odpadu, odstránenie buriny, blata a iných nečistôt. 

Článok 3 
Zabezpečenie verejného poriadku 

1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a 
účelu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať 
akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného 
priestranstva, nehnuteľností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného 
prostredia a narušenia prírodnej rovnováhy, t.j. pôdy, verejnej zelene, vodných tokov, 
podzemných vôd, ovzdušia, ktoré by boli v rozpore s verejným poriadkom. 

2. Verejné priestranstvo je možné užívať iným spôsobom ako v odseku 1 tohto článku len na 
základe súhlasu príslušného orgánu verejnej správy. 

3. Za účelom zabezpečenia verejného poriadku sa na území mesta zakazuje: 

a) rušiť nočný kľud v čase od 22.00 hod do 06.00 hod., 

b) Poškodzovať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, alebo verejnoprospešné 
zariadenie, 

c) znečisťovať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, verejnoprospešné zariadenie 
odpadom (napr. smetím, papiermi, ohorkami z cigariet, odpadmi z obalov, zvyškami jedál 
a nápojov a podobne, odpadom zo záhrad, stavebným odpadom, odpadkami z domov, 
bytov, prevádzok a iných objektov) a ukladať odpad mimo zberných nádob, ako aj 
ukladať domový odpad a odpad z miestnych prevádzok do malých odpadových nádob 
umiestnených na verejnom priestranstve, 

 
2) zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
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d) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné 
nebezpečné látky 3), 

e) umiestňovať na vonkajších stranách okien a na balkónoch kvetináče alebo iné predmety 
bez ich zabezpečenia proti pádu na verejné priestranstvo, 

f) vstupovať a kúpať sa v mestských fontánach, alebo vykonávať osobnú hygienu pri 
stojiskách verejného vodovodu, 

g) znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením, resp. 
státím vozidla pred stojiskami kontajnerov a na prístupovej komunikácii ku stojiskám, 

h) parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na detských 
ihriskách, na športoviskách, na trávnatých plochách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve 
mesta, mimo miest na tieto účely určených, 

i) vykonávať údržbu, opravu alebo umývanie motorových vozidiel na verejných 
priestranstvách alebo na verejne prístupných miestach, s výnimkou nutného čistenia skiel, 
reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek vozidiel, ktoré sú v správe 
alebo vlastníctve mesta a vo vodných tokoch a na ich brehoch, okrem miest na to 
určených, 

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

k) používať detské ihriská, pieskoviská a ostatný mobiliár mesta v rozpore s jeho účelom 
určenia. 

4. Vlastník nehnuteľnosti hraničiacej s verejným priestranstvom je povinný: 

a) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce neznečisťovali 
a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho využívaní, neohrozovali 
bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad a životné prostredie mesta, 

b) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu, 
resp. iných nežiadúcich živočíchov a v prípade potreby vykonať jej deratizáciu, 
dezinsekciu a dezinfekciu, 

c) steny a priečelia nehnuteľnosti udržiavať v čistote, bez nevhodných nápisov, kresieb a 
hesiel tak, aby svojim technickým stavom nenarúšali estetický vzhľad mesta a 
neohrozovali bezpečnosť občanov (napr. nepovolené grafity, opadávajúca omietka, 
deravé odkvapové žľaby a zvody), 

e) na verejné priestranstvá prerastajúce vetvy, konáre stromov a rastlín upraviť tak, aby 
nepresahovali a neprekážali chodcom, cyklistom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili 
cestnej premávke, nezakrývali informačné tabule, dopravné značky, neboli prekážkou pri 
vykonávaní údržby miestnych komunikácií a neohrozovali prevádzku 
verejnoprospešných zariadení (napr. elektrické vedenie, verejné osvetlenie, mestský 
rozhlas, telekomunikačné vedenie, a pod.). 

 

 

 
3) zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Článok 4 
Čistenie chodníkov a miestnych komunikácií 

1. Ak vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností v zimnom období čistia chodníky od 
snehu a poľadovice, sneh musia zhŕňať na okraj chodníka k ceste alebo k miestnej 
komunikácii. V prípade vytvorenia poľadovice môžu chodníky posýpať inertným materiálom 
(piesok, drva). Sneh a ľad z chodníka sa odstraňuje tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez 
komunikáciu, kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení, príjazdy 
k stojiskám kontajnerov na domový odpad, prístupy k zastávkam verejnej dopravy alebo 
plochy na manipuláciu s materiálom alebo tovarom. 

2. Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape nehnuteľnosti cencúle, vlastníci, správcovia alebo 
užívatelia nehnuteľností sú povinní vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy 
neohrozovali život alebo zdravie ľudí. 

3. Zakazuje sa zhŕňať nečistoty do kanalizačných vpustí. 

4. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva je 
povinný znečistenie na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu. V 
prípade že tak nevykoná, znečistenie odstráni správca a to na náklady toho, kto znečistenie 
(poškodenie) spôsobil. 

5. Zvolávateľ zhromaždenia4) alebo usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný 
zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene, kde sa zhromaždenie alebo 
podujatie konalo, neodkladne po ukončení zhromaždenia alebo podujatia. 

6. Vlastníci, resp. prevádzkovatelia zariadení lunaparkov, cirkusov a iných podobných zariadení, 
sú povinní zabezpečiť čistotu, poriadok na ploche záberu a vo vzdialenosti 5 metrov od 
hranice záberu verejného priestranstva pravidelným čistením a umiestnením dostatočného 
počtu nádob na odpad (odpadkový kôš, vrece) a zabezpečiť ich pravidelné a riadne 
vyprázdňovania do určených zberných nádob na odpad. 

7. Vlastníci, ako aj prevádzkovatelia dočasných zariadení na verejných priestranstvách (napr. 
pojazdné predajne, predajne v stánkoch a výčapné bufety, reštauračné a letné terasy s 
občerstvením) sú povinní pravidelne zabezpečovať čistotu a poriadok v bezprostrednom okolí 
svojej prevádzky; prevádzkovatelia dočasných zariadení sú povinní umiestniť v 
bezprostrednom okolí tejto prevádzky dostatočné množstvo nádob na odpad a zabezpečiť ich 
pravidelné a riadne vyprázdňovanie. Tieto povinnosti platia aj na vlastníkov, 
prevádzkovateľov alebo užívateľov stálych zariadení na prevádzkovanie predaja tovarov a 
poskytovateľov služieb. 

Článok 5 
Verejná zeleň 

1. Je zakázané: 

a) poškodzovať, ničiť verejnú zeleň, vyrubovať stromy a kríky na verejných priestranstvách 
bez písomného povolenia obce, 

 
4) Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
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b) vysádzať stromy a kríky na verejných priestranstvách bez súhlasu mesta. 

Článok 6 
Ochrana životného prostredia 

1. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva a verejne prístupného miesta, ktoré sú v správe 
alebo vo vlastníctve mesta, v rozpore s účelom jeho využitia a poškodzovaním verejnej zelene. 

2. Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť 
ich znečistenie, ukladať veci na brehoch vodných tokov na miestach, z ktorých by mohli byť 
splavené do vodných tokov a spôsobiť ich znečistenie. 

3. Zakazuje sa do vodných tokov, kanalizácie a do pôdy vypúšťať alebo vylievať obsah žumpy, 
ako aj škodlivé tekutiny schopné ohroziť užívateľov vody a stav fauny a flóry. 
 

Článok 7 
Kontrola a sankcie 

1. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení kontrolovať príslušníci mestskej 
polície, hlavný kontrolór mesta a poverení zamestnanci mesta. 

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok.5) 

3. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou 
osobou sa považuje za správny delikt.6) 

4. Pri ukladaní sankcie sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov. Za porušenie 
ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické a právnické osoby postihnuté v zmysle zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

5. Mesto uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi do výšky 6.638 €, 
ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN 5). Pokuta je príjmom mesta. 

 

Článok 8 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta. 

2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 
394/2021-MsZ dňa 30.04.2021 a nadobúda účinnosť dňom 19.05.2021. 

 

  Mgr. Peter Závodský 
  primátor mesta 

 
5) § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
6) §27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 


