Všeobecne-záväzné nariadenie mesta
o verejnom poriadku
v meste Brezne 055/2000
Udržiavanie verejného poriadku v meste Brezno je spoločnou vecou všetkých jeho
obyvateľov, návštevníkov a organizácií v ňom pôsobiacich. Ich povinnosťou je zachovávať
poriadok, dbať, aby sa sústavne zlepšoval vzhľad mesta a životné prostredie v ňom.
Mestské zastupiteľstvo BREZNO vydáva k tomu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení § 6 odst.1 všeobecné nariadenie o verejnom poriadku v meste BREZNO v tomto znení:
§ 1
Udržiavanie verejného poriadku na verejných priestranstvách
1/ Za verejné priestranstvo sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky
miesta, ktoré slúžia verejnosti. Sú to najmä mestské komunikácie /ulice, námestie, chodníky,
parky, cesty, mosty a pod./, verejné prechody, verejné sady, parky, sprístupnené záhrady a
pod.
2/ V záujme bezpečnosti občanov, s cieľom zlepšiť vzhľad mesta sa na verejných
priestranstvách z a k a z u j e najmä:
a/
odhadzovať smeti, papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia a iné odpadky,
b/
znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi
tekutinami,
c/
nechať psov, hospodárske zvieratá a iné zvieratá voľne sa pohybovať na verejných
priestranstvách,
d/
poškodzovať a znečisťovať chodníky, cesty a zariadenia v parkoch,
e/
z domov, obchodov, prevádzkových miestností a bytov vymetať smeti na verejné
priestranstvá,
f/
na verejných priestranstvách čistiť, umývať a opravovať motorové vozidlá,
g/
lepiť plagáty na iných miestach, ako na tých, ktoré pre tento účel určilo Mestské
kultúrne stredisko v Brezne,
h/
bez súhlasu mestského úradu umiestňovať propagačné pútače a propagačné skrinky,
ch/
nakladať s odpadom v rozpore so zákonom o odpadoch a VZN o nakladaní s komunálnym
odpadom a iným ako komunálnym odpadom,
i/
zhromažďovať sa skupinám občanov a požívať alkoholické nápoje na verejných
priestranstvách mimo vyhradených priestorov, najmä na chodníkoch, parkoch a v blízkosti
školských zariadení,
j/
prevádzkovateľom bufetov a pohostinstiev /výčapov a pod./ vynášanie pohárov s nápojmi
mimo zariadenia,
k/
predávať tovar bez povolenia príslušných úradov k takémuto predaju,
l/
predávať tovar mimo priestranstiev na to určených,
m/
parkovať s motorovými vozidlami pred kontajnermi a zbernými nádobami na smeti,
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vyberať odpadky zo smetných nádob a košov.
§ 2
Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží

1/ Do korýt vodných tokov a nádrží sa zakazuje vhadzovať akékoľvek predmety, ukladať
ich na brehoch vodných tokov, nádrží a na miesta, z ktorých by mohli byť splavené do tokov a
nádrží a tak spôsobiť zdravotné a bezpečnostné závady.
2/ Zakazuje sa do vodných tokov a nádrží, do kanalizácie vypúšťať, alebo vlievať
závadné tekutiny /zvyšky oleja, pohonných látok, žieravín atď./ schopných ohroziť zdravie
užívateľov vody a zdravotný stav vodnej fauny a flóry.
3/ Na brehoch vodných tokov a nádrží i v ich blízkosti sa zakazuje vykonávať údržbu
motorových vozidiel a umývať ich.

§ 3
Podmienky pre jazdu motorových vozidiel
1/ Zakazuje sa jazdiť s vozidlami, ktoré sú znečistené a s vozidlami, ktoré samé,
alebo svojim nákladom znečisťujú verejné priestranstvá. Vozidlá musia byť zbavené nečistôt
pred vjazdom na verejné priestranstvá, najmä vozidlá vychádzajúce zo stavenísk a terénnych
ciest. Vozidlá nesmú spôsobovať znečistenie. Majitelia vozidiel sú povinní umožniť čistenie
verejných priestranstiev a odvoz odpadkov.
2/ Občania a organzácie sú povinní udržiavať dvory a stanovištia vozidiel čisté, aby
sa z nich neroznášala nečistota na verejné priestranstvá.
3/ Sypký materiál všetkých druhov treba na vozidlá nakladať tak, aby sa počas jazdy
nerozsýpal. Materiály, ktoré spôsobujú zápach sa môžu prepravovať len v uzavretých nádobách, v
krytých vozidlách, v alebo na vozidlách, ktoré sú zakryté iným spôsobom.
4/ Ak vodič zistí závadu na vozidle, alebo na náklade a táto by mohla ohroziť verejný
poriadok, je povinný ju ihneď odstrániť. Ak to nemôže vykonať, môže v jazde pokračovať len na
miesto, kde môže závadu odstrániť. Je povinný vykonať opatrenia k tomu, aby verejný poriadok
bol ohrozený čo najmenej.
5/ Zakazuje sa po vlastnej osi premiestňovať vozidlá s kovovými pásmi a ťažké
mechanizačné prostriedky.
6/ Zakazuje sa akýmkoľvek dopravným prostriedkom vchádzať na chodník, trávnik,
zastavovať na chodníku, parkovať na chodníku, trávnych kockách a ostatných trávnatých
plochách.
7/ Zakazuje sa akýmkoľvek dopravným prostriedkom parkovaťna miestnych komunikáciách
pred vjazdom do objektu tak, žesa znemožní vjazd alebo výjazd do objektu alebo z objektu.

§ 4
Skladanie a nakladanie
1/ Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa dovoľuje len
vtedy, ak to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Skladanie a nakladanie sa musí
vykonať čo najrýchlejšie.
2/ Materiál určený k nakladaniu možno ponechať na verejnom priestranstve len
bezprostredne pred odvozom. Zložený materiál /drevo, uhlie a pod./ musí byť z verejného
priestranstva odstránený ihneď. Po naložení a zložení nákladu je odosielateľ, alebo príjemca
nákladu povinný verejné priestranstvo ihneď očistiť, podľa potreby aj pokropiť.
3/ Zakazuje sa skladovanie obalov, vozíkov a pod., na verejných priestranstvách.
§ 5
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1/ Používať verejné priestranstvá na obvyklú mieru, alebo iný účel, ako sú určené
možno len po vydaní povolenia. Rozhodnutie stavebného úradu je povolením o prístupnosti cesty.
2/ Každý, komu bolo povolené zvláštne užívanie verejného priestranstva je povinný:
a/ verejné priestranstvo používať tak, aby bol čo najmenej
b/ zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c/ zabrániť znečisteniu verejného priestranstva, prípadne
odstrániť,
d/ zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam /kanalizačné,
plynu atď./,
e/ vykonať opatrenia pre zaistenie bezpečnosti užívateľov
f/ užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
g/ ihneď po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva
na svoj náklad do pôvodného alebo
riadneho stavu.

obmedzený jeho účel,
znečistenie ihneď
výpustne uzávery vody,
verejného priestranstva,
dať verejné priestranstvo

3/ Stavebné a sypké materiály možno na verejných priestranstvách skladovať len v
prepravných skladovacích debnách ohradené debnením, alebo inak zabezpečené proti ich
roznášaniu po okolí.
4/ Zvyšky stavebného materiálu musí organizácia, vykonávajúca stavebné práce na
verejnom priestranstve denne odvážať. Stavebné organizácie a vlastníci sú povinní po skončení
stavebných prác odstrániť všetky stavebné hmoty, náradie a pod., verejné priestranstvo
vyčistiť a uviesť do riadneho stavu.
5/ Pri opravách striech, výmene krytiny, odkvapových žľabov, pri opravách komínov,
odstraňovaní cencúľov, musí- 4 -

organizácia, vykonávajúca práce alebo vlastník, vykonať bezpečnostné opatrenia
postavením výstražných značiek a zábran. Materiál sa nesmie zhadzovať priamo na verejné
priestranstvo.
6/ Vlastníci a užívatelia stánkov a kioskov sú povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v
priestore 3 metre okolo nich. Musia sa postarať o dostatočný počet košov na odpadky, starať sa
o ich riadny stav a pravidelné vyprázdňovanie.
7/ Pri vykonávaní stavebných prác je investor povinný vykonať oplotenie staveniska za
podmienok určených Mestským úradom v Brezne.
§ 6
Čistenie chodníkov
1/Podľa tohoto všeobecne-záväzného nariadenia sa za chodník považuje cesta upravená
pre chodcov, alebo cesta v podobe schodov, pruh verejnej komunikácie o šírke 2 metre,
priliehajúci k nehnuteľnosti a potrebný na bezpečnú chôdzu. Nerozhoduje, či chodníky boli
prevzaté, alebo prehlásené za verejné, ani majetko-právny vzťah pozemku. Chodníkom je aj cesta
pre chodcov, ak bola schválená ako verejná.
2/ Na území mesta je chodník povinný čistiť vlastník, správca, alebo užívateľ
priľahlej nehnuteľnosti. Čistenie chodníkov pred obchodnými, alebo prevádzkovými miestnosťami
je povinnosťou organizácií, ktoré ich využívajú.
3/ Vlastník, správca, užívateľ priľahlej nehnuteľnosti môže povinnosť čistiť chodník
zveriť aj inej osobe alebo organizácii. Pokiaľ za čistenie chodníka nezodpovedá domovník, musí
vlastník, správca, užívateľ vyvesiť oznámenie s uvedením mena a adresy osoby zodpovednej za
čistenie chodníka.
4/ Ak je komunikácia upravená v celej šírke ako chodník, vlastník, správca, užívateľ
priľahlej nehnuteľnosti je povinný čistiť ju do polovice šírky komunikácie.
5/ Ak vzniknú pochybnosti o povinnosti čistiť miesto, rozhodne o povinnosti čistiť
Mestský úrad.
6/ Chodníky sa musia čistiť denne. Čistenie chodníka je povinnosť zametať, kropiť,
odstraňovať blato, sneh, námrazu, či jej posýpanie rozmrazujúcimi materiálmi, zásadne po celej
šírke chodníka.
7/ Čistenie je potrebné vykonať do 08.00 hod. aby chodci a obyvatelia domov boli čo
najmenej vystavení nebezpečiu. Chodník treba čistiť i cez deň tak, aby bol sústavne čistý. V
zime musí byť vždy odprataný sneh a na chodníku sa nesmie nechať vytvoriť námraza alebo ľad.
8/ Smeti z chodníkov sa ukladajú do zberných nádob. Sneh sa zhrnie na okraj chodníka k
okraju vozovky. Nesmú byť zatarasené priechody cez komunikácie, vchody a vjazdy do budov,
plochy užívané pre skladanie a nakladanie materiálov a tovaru. Zhrňovať sneh a smeti do
vozovky sa zakazuje. Sneh a cencúle zhodené či spadnuté zo striech treba z chodníka odpratať
ihneď.
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cencúle a prevysujúci sneh vytvorené na objektoch neohrozili život a zdravie občanov.
10/ Odkladať zvyšky stavebného materiálu, železný šrot, ovaly z tovarov a pod. do
nádob na smeti sa zakazuje.
Zakazuje sa umiestňovať zberné nádoby na domový odpad na chodníku.
11/ Technické služby nesmú pri čistení ciest znečisťovať priľahlé /susediace/ chodníky
ani snehom, posypovým materiálom, chemickým posypom, pieskom či inými nečistotami.
§ 7
Zodpovednosť za čistenie verejných priestranstiev
1/ Za čistotu verejných priestranstiev je zodpovedný podnik Technické služby mesta
Brezno.
2/ Za čistotu a čistenie plôch zodpovedá vlastník, správca, užívateľ priľahlej
nehnuteľnosti.
3/ Za čistotu a čistenie chodníkov pred obchodnými a prevádzkovými miestnosťami
zodpovedajú ich vedúci, resp. prevádzkovateľ /podnikateľ/
4/ Chodníky pred obchodmi a prevádzkami musia byť vyčistené najneskôr do 09:00 hod.
5/ Za čistotu autobusového nástupišťa, staníc a čakární autobusovej dopravy zodpovedá
dopravca. V prípade, že tieto priestory využíva viacero dopravcov, je nutné vymedziť zmluvne
zodpovednosť medzi užívateľmi.
6/ Za čistotu a čistenie železničnej stanice a železničnej zastávky zodpovedá ŽSR žel. stanica Brezno.
7/ Za čistotu a poriadok vo verejných parkoch, sadoch, v rekreačných lesoch, za stav

verejnej zelene, stav ciest a chodníkov v týchto priestoroch - ak nie sú súčasťou miestnych
komunikácií, zodpovedá podnik Technické služby Brezno, ktorý zodpovedá i za stav a údržbu
detských ihrísk.
§ 8
Čistenie verejného priestranstva
Čistotu a čistenie verejného priestranstva vykonáva podnik Technické služby mesta Brezna
a príslušné právnické a fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi, alebo prevádzkovateľmi
podnikateľských objektov, pred ktorými sú verejné priestranstvá /podľa §-u 1/. Tieto sú
povinné najmä:
a/ zabezpečiť prostriedky na čistenie, sústavne zabezpečovať
čistotu a poriadok na
verejných priestranstvách, vykonať
opatrenia proti znečisťovaniu, znečisťovateľom a
tým, ktorí
neplnia povinnosti pri zabezpečovaní verejného poriadku na
verejných
priestranstvách,
b/ vykonávať sústavne strojové a ručné čistenie verejného- 6 priestranstva bez poškodenia, znečisťovania a znehodnotenia
susediacich chodníkov a
budov,
c/ zabezpečiť zjazdnosť vozoviek a schodnosť ciest,
d/ zabezpečiť dostatok nádob na odpadky, vhodne ich rozmiestniť,
starať sa o ich údržbu,
vyprázdňovanie, zriadiť a upraviť
stanovištia pre nádoby na odpad,
e/ zabezpečiť vyvážanie smetí a odpadu len na určené miesta,
f/ zakazuje sa zametať smeti a odpad do uličných vpustí alebo ich
spaľovať na verejnom
priestranstve,
g/ zabezpečiť čistenie verejného priestranstva tak, aby jeho
užívatelia boli čo najmenej
obťažovaní.
§ 9
Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií v zimnom období
1/ Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť vozoviek zabezpečuje podnik
Technické služby Brezno podľa plánu zimnej údržby: zhrňovaním snehu /pluhovaním, zametaním/,
posypom vozoviek zdrsňujúcimi hmotami, odvozom snehu z okrajov vozoviek. Pokiaľ to vyžaduje
bezpečnosť na cestách, robia to aj mimo plánu a to bez zbytočného odkladu.
Zimnú údržbu na štátnych cestách na území mesta zabezpečuje Okresná správa ciest.
Týmto sa nezbavujú vlastníci, užívatelia, správcovia povinností, ktoré im vyplývajú z
§ 6 a § 7 tohto VZN.
2/ Prednostne sú čistené križovatky, výpadové cesty, frekventované ulice so zvýšenou
premávkou dopravných prostriedkov, prechody pre chodcov najmä na miestach s veľkou frekvenciou
chodcov. Ak sneh napadne v noci, musí sa odpratať z prechodov a hlavných komunikácií a vozovku
posypať do 09:00 hod. Ak to situácia vyžaduje, treba práce vykonať i viackrát.
§ 10
Udržiavanie čistoty v parkoch a sadoch
1/ Udržiavanie zdravého a príjemného prostredia v parkoch a sadoch povinnosťou všetkých
ich návštevníkov, ktorí sa musia vystríhať takého konania, ktoré ohrozuje narušuje účely,
ktorým parky a sady slúžia. V parkoch a sadoch je zakázané:
a/ vstupovať na miesta, ktoré nie sú vyhradené pre návštevníkov,
b/ chodníky pre chodcov užívať na jazdu dopravných prostriedkov,
vozíkov a kočíkov pre deti,
c/ poškodzovať a znečisťovať cesty, trávnaté plochy, vodné
zariadenia,
d/ trhať kvety a plody stromov, poškodzovať stromy a kríky,
e/ rušiť kľud,
f/ akýmkoľvek spôsobom obmedzovať ostatných návštevníkov,

okrem invalidných
nádrže a sadové

- 7 g/ nechať voľne sa pohybovať psov, ostatné zvieratá a hydinu,
h/ umiestňovať stánky, kiosky, reklamné pútače, vývesné
ch/ vzbudzovať verejné pohoršenie najmä požívaním alkoholických
a toxických prostriedkov.

skrinky, lepiť plagáty,
nápojov a iných omamných

2/ Vstup do parkov a sadov nie je časovo obmedzený. Je vecou návštevníkov, aby v nočných
hodinách užívali len osvetlené cesty a chodníky.
3/ Pri návšteve parkov, sadov a detských ihrísk sa návštevníci riadia zvláštnymi
upozorneniami, sú povinní rešpektovať pokyny a upozornenia poverených osôb. Sú povinní
zabezpečiť sústavný dozor nad deťmi.
4/ Súčasťou mestskej zelene sú stromy, stromoradia, zelené pásy na verejných
priestranstvách. Je zakázané využívať ich k reklame, poškodzovať ich, jazdiť na nich,
zastavovať či parkovať akýmkoľvek dopravným prostriedkom.
5/ Podnik Technické služby Brezno je povinný udržiavať parky, sady, detské ihriská a
rekreačné miesta v riadnom stave, pravidelne ich čistiť, vyprázdňovať koše na odpadky,
odstaňovať lístie, pokosenú trávu atď, zabezpečovať schodnosť ciesť a chodníkov i v zimnom
období. Na miestach, ktoré sú prístupné pre návštevníkov sa zakazuje zakladať komposty.
§ 11
Sankcie za porušovanie verejného poriadku
1/
Porušenie povinnosti /zákazov/ vyplývajúcich z tohto VZN jepriestupkom. Za tento
priestupok možno uložiť pokutu do1.000,- Sk a ak ten, ktorý porušil tento zákaz - povinnosťna
základe takto uloženej pokuty nenapraví stav veci dosúladu s VZN, možno takúto pokutu ukladať
opakovane až doprávneho stavu veci.
2.
Mesto môže priestupky podľa tohto VZN prejednať v blokovomkonaní. V blokovom konaní
možno za priestupok uložiť pokutuvo výške len do 500,- Sk, u mladistvých len do 200,- Sk ato
ak je priestupok spoľahlivo zistený, nestačí dohováreniea obvinený z priestupku je ochotný
pokutu zaplatiť.
3.
Za mesto v tomto prípade koná primátor a ním poverené orgány/mestská polícia/.
4.
Výnos z pokút je príjmom mesta.
5.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté prípady priestupkov protiverejnému poriadku, ktorých
skutková podstata je osobitneupravená v zákone o priestupkoch.
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Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1/ Pravidlá určujúce verejný poriadok v obytných domoch stanovuje domový poriadok,
ktorého vyvesenie a udržiavanie je povinný zabezpečovať správca, respektíve vlastník tohoto
domu.
2/ Za stav a úpravu obchodných výkladov zodpovedajú ich užívatelia alebo vlastníci.
3/ Ruší sa všeobecno-záväzné nariadenie zo dňa 2.júla 1991, uznesenie číslo 38/1991, s
právoplatnosťou od 18.júla 1991.

Všeobecne-záväzné nariadenie o verejnom poriadku v meste BREZNO schválilo mestské
zastupiteľstvo dňa 26. apríla 2000 číslo 26/2000.
Ing. Vladimír Faško
primátor mesta Brezna

