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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá pre zabezpečenie verejného poriadku na území
mesta, udržiavanie čistoty a vytvoriť podmienky pre zabezpečenie ochrany života, zdravia
a majetku obyvateľov mesta Brezna (ďalej len „mesto“).
2. Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, právnické a fyzické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území mesta, pre vlastníkov, správcov a užívateľov
nehnuteľností, verejných priestranstiev a zariadení verejného priestranstva na území mesta.
(ďalej len „dotknuté osoby“).
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) verejným poriadkom - súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych
normách ako aj pravidlá správania sa, ktoré sú všeobecne uznávané a ktorých dodržiavanie
je nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania a vytvárania
usporiadaného a bezpečného života obyvateľov mesta
b) verejné priestranstvo – 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 inak1
c) verejne prístupné miesta - všetky ďalšie miesta okrem miest uvedených pod písmenom b),
ktoré slúžia na verejné účely a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom
užívať. Sú to najmä miestne komunikácie, parkoviská, chodníky (vrátane mostov,
podchodov, cyklotrás, turistických chodníkov a pod.), pasáže, cintoríny, verejné sady a
záhrady, parky, lesoparky, priestory detských ihrísk, športoviská, verejná zeleň, zariadenia
na poskytovanie služieb, predajné stánky a stoly, letné terasy, zariadenia lunaparkov,
cirkusov, pojazdné predajne, fontány, korytá a nábrežia vodných tokov a pod.
d) miestnou komunikáciou - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve
mesta, chodníky a verejné priestranstvá, ktoré slúžia mestskej doprave a sú zaradené do siete
miestnych komunikácií2,
e) chodníkom - komunikácia, alebo určitý úsek cesty určený pre chodcov, ktorý je spravidla
oddelený od cesty výškovo, alebo iným spôsobom. Chodníkom sa rozumie aj priestor

1 § 2b ods.1 zákona .č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
2

§ 4b ods.1 zákona č. 131/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
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určený výhradne pre chodcov, ktorý je prepojením nehnuteľnosti s najbližšou miestnou
komunikáciou a to aj vtedy, ak sú takýmto priestorom schody3,
f) zariadenia verejného priestranstva alebo verejne prístupného miesta - predmety, ktoré
sú trvalo alebo dočasne umiestnené na verejnom priestranstve alebo verejne prístupnom
mieste, napr. prvky drobnej záhradnej architektúry, lavičky, preliezačky, pieskoviská,
jazierka, fontány, hojdačky, šmýkačky, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, zariadenia
verejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach verejnej dopravy, cestovné
poriadky, dopravné značky, orientačné a informačné tabule, reklamné zariadenia, sochy,
pamiatkové objekty, pamätníky, hroby významných osobností a pod.
g) detským ihriskom – verejné a verejnosti prístupné priestranstvo pre oddych a rozvoj
duševnej a fyzickej aktivity detí a mládeže
h) verejnou zeleňou - plochy zelene v sídlach aj mimo nich, ktoré sú voľne prístupné
obyvateľom - súbor drevín /stromov a kríkov/, bylín a neživých prvkov verejného
priestranstva a verejnosti prístupného miesta, ktorý sa vyvinul prirodzeným spôsobom alebo
zámerným, cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom a tvorí prírodnú časť
životného prostredia mesta
i) alkoholickými nápojmi – liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac
ako 0,75 objemového percenta alkoholu4
ČLÁNOK II.
DODRŽIAVANIE ČISTOTY A VEREJNÉHO PORIADKU
§3
Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
1. Povinnosti fyzických a právnických osôb pri užívaní verejného priestranstva sú stanovené
predovšetkým osobitnými predpismi.5
2. V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov
mesta a estetického vzhľadu mesta sa na verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach ďalej zakazuje:
a) jazdiť na skateboarde na vydláždenej ploche pred zvonicou na Námestí gen. M. R.
Štefánika alebo na verejných priestranstvách, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia
občanov alebo k poškodeniu majetku
b) na verejnom priestranstve alebo verejne prístupnom mieste kŕmiť voľne žijúce holuby
alebo na týchto priestranstvách voľne sa pohybujúce psy alebo mačky
c) umiestňovať na vonkajších stranách okien a na balkónoch kvetináče alebo iné predmety
bez ich zabezpečenia proti pádu na verejné priestranstvo alebo verejne prístupné miesto
§ 2 ods.2. písm. g) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 1 zákona č. 219/1996 Z z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb
5 napr. zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška
Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákon č. 84/1990 Zb.
o zhromažďovacom práve, zákon č. 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
3
4
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d) umiestňovať na verejnom priestranstve alebo verejne prístupnom mieste rôzne
predmety, ako sú napr. rezervovanie miesta pre skladanie a nakladanie tovaru,
reklamné tabule a podobne bez súhlasu mesta; uvedené sa nevzťahuje na dopravné
značenie
e) kúpať sa v mestských fontánach
f) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu
verejného priestranstva, verejne prístupného miesta alebo zariadenia verejného
priestranstva a verejne prístupného miesta
§4
Dodržiavanie verejného poriadku
1. Povinnosti fyzických a právnických osôb v oblasti dodržiavania verejného poriadku sú
stanovené predovšetkým osobitnými predpismi.6
2. Zákazy, obmedzenia a niektoré podmienky v oblasti verejného poriadku, ktorých úpravu
osobitné zákony zverujú obciam, sú predmetom úpravy nasledujúcich ustanovení tohto
nariadenia.
§5
Predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov
1. V záujme ochrany a dodržiavania verejného poriadku v súvislosti s predajom, podávaním a
požívaním alkoholických nápojov určuje mesto na základe ustanovenia § 2 ods. 5 zákona č.
219/1996 Z. z. celoročný zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
na týchto miestach a v priestoroch na území mesta:
a) na všetkých autobusových zastávkach, v čakárni pre cestujúcich na železničnej stanici
b) v priestoroch detských ihrísk
c) v parku na Námestí gen. M.R. Štefánika
d) v parkoch nachádzajúcich sa: na Krčulovej ulici, na ulici ČSA vedľa predajne CBA,
pred nemocnicou s poliklinikou na ulici Banisko, na ulici ŠLN, na Hronskej ulici, na
ulici Zadné Halny
e) na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach v okolí 200 metrov od:
- základných škôl a materských škôl, nachádzajúcich sa na ul. na Pionierska, MPČĽ,
B. Němcovej, Hradby, Sládkovičova, Dr. Clementisa, Nálepkova a Mládežnícka,
- Centra voľného času na Školskej ulici,
- stredných škôl a gymnázia na uliciach Štúrova, Nábrežie dukelských hrdinov, B.
Němcovej, Švermovej, Laskomerského a Sládkovičovej
f) na chodníkoch a lavičkách na Námestí gen. M. R. Štefánika
g) na parkoviskách pri hypermarketoch Tesco, Billa, Lidl, Kaufland,
h) na parkovisku pri hypermarkete COOP Jednota
i) na parkovisku pri hypermarkete CBA na Ceste osloboditeľov
j) v priestoroch mestskej tržnice
k) v priestoroch cintorínov
2. Ustanovenie bodu 1. sa nevzťahuje na časti územia a priestory podľa odseku 1 písm. c), f),
h), počas konania týchto akcií a podujatí:
napr. zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb, zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú o niektoré podmienky držania psov, zákon č. 479/2008 Z. z.
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí, zákon č. 96/1991 Zb. o verejných
kultúrnych podujatiach.
6

4z8

VZN- 10/2018

5z8

-

Ondrejský jarmok, Dni mesta, príležitostné trhy

-

podujatia konané podľa osobitných predpisov7, pokiaľ na nich nebolo mestom
zakázané predaj, podávanie alebo požívanie alkoholu8.

3. Ustanovenie bodu 1. sa nevzťahuje na vyhradené priestory letných terás povolených mestom
na celom území mesta.
§6
Používanie pyrotechnických výrobkov
1. V záujme ochrany a dodržiavania verejného poriadku v súvislosti s používaním
pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely určuje mesto na základe
ustanovenia § 53 ods.2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch
a munícii
a) zákaz používania zábavnej pyrotechniky kategórie F2, F3, T1, P19 v časovom
rozmedzí od 2. januára do 30. decembra kalendárneho roka
b) obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky kategórie F2, F3, T1, P19 dňa
31.decembra kalendárneho roka na dobu od 12.00 hod. do 24.00 hod a dňa 1. januára
kalendárneho roka na dobu od 00.00 hod do 05.00 hod.
§7
Dodržiavanie nočného kľudu
1. Nočný kľud (pokoj) v meste Brezno je stanovený v dobe od 22:00 hod. do 06:00 hod.
nasledujúceho dňa.
2. Porušovanie nočného kľudu je priestupkom podľa osobitného zákona10
§8
Podmienky držania psov na území mesta
1. Účelom tohto ustanovenia je určiť niektoré podmienky držania psov na území mesta na
základe ustanovenia § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
2. Pre vodenie psa mesto určuje nasledovné podmienky:
-

vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii, pes, ktorý
sa voľne alebo na vôdzke pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne
a viditeľne označený známkou, na požiadanie kontrolných orgánov určených v § 10

napr. zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
8 napr. § 17 ods.9 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9 § 4 ods.2 nar..vl. .č. 70/2015 Z. z o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
10 § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
7
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tohto nariadenia je osoba ktorá psa vedie povinná preukázať totožnosť psa evidenčnou
známkou a tiež svoju totožnosť, nevodiť psa na miesta, na ktoré je vstup so psom
zakázaný; uvedené sa nevzťahuje na vodiaceho psa,11 nevodiť psa bez vôdzky
a ochranného košíka na miesta, kde sa zhromažďujú ľudia, neponechávať psa samého na
verejnom priestranstve.
3. Mesto vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný nasledovne:
-

na Námestí gen. M. R Štefánika, v mestských parkoch na uliciach Krčulova, ČSA pred
predajňou CBA, Banisko pred nemocnicou s poliklinikou, ŠLN, Hronskej a Zadné
Halny, Predné Halny, na autobusových zastávkach, na železničnej a autobusovej stanici,
v rozsahu 200 m verejne prístupných miest od základných a materských škôl na uliciach
Pionierska, MPČĽ, Hradby, Sládkovičova, Dr. Clementisa a Nálepkova, v rozsahu 200
m verejne prístupných miest od Centra voľného času na Školskej ul., od Základnej
umeleckej školy na Krčulovej ulici, v priestoroch mestskej tržnice, nábrežie Hrona
v rozsahu: Nábrežie Dukelských hrdinov, ŠLN

-

Mesto zabezpečí označenie týchto miest tabuľami s nápisom „Zákaz voľného pohybu
psa“, alebo tabuľami so zodpovedajúcim grafickým označením a to tak, aby toto
označenie bolo viditeľné.

4. Mesto vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný nasledovne:
a) budova a priestory mestského úradu, objekty orgánov štátnej správy na území mesta
b) priestory škôl, materských škôl, školských a kultúrnych zariadení a centra voľného času,
ktorých zriaďovateľom je mesto Brezno,
c) priestory športovísk a športových zariadení s tým, že uvedené obmedzenie sa nevzťahuje
na zvieratá, ktoré boli privedené na športovisko za účelom športového výkonu v rámci
verejného športového podujatia, priestory detských ihrísk, ktoré sa nachádzajú na
verejnom priestranstve v meste. Uvedené sa nevzťahuje na vodiaceho psa11
Mesto zabezpečí označenie týchto miest tabuľami s nápisom „Zákaz vstupu so psom“
alebo tabuľami so zodpovedajúcim grafickým označením a to tak, aby toto označenie
bolo viditeľné.
5. Pri znečistení verejného priestranstva výkalmi psov osoba ktorá psa vedie, výkaly
bezodkladne odstráni tak, že ich vloží do vrecúška, ktoré následne umiestni do odpadovej
nádoby určenej na toto použitie, alebo do zberných nádob, resp. smetných košov určených
na zmiešaný komunálny odpad /nie do nádob na triedený odpad/. Na tento účel si držiteľ psa
bývajúci v bytovom dome môže každý rok u orgánu evidencie podľa bodu 6. bezplatne
prevziať 100 ks hygienických vreciek na zber psích výkalov po preukázaní dokladu
o zaplatení ročného poplatku za psa podľa osobitného zákona.12 Mesto zabezpečí na
miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, umiestnenie kontajnerov na zhromažďovanie
výkalov, na ktorých bude viditeľne označený účel ich použitia.
6. Mesto vedie evidenciu psov, ktoré podliehajú evidencii v zmysle osobitného predpisu13; t. j.
psov ktoré sú držané nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky
a nachádzajú sa v danom roku prevažne na území mesta. Evidenciu vedie Mestský úrad v
Brezne, odbor ekonomiky a financovania (ďalej len „orgán evidencie“). Orgán evidencie
§ 2 ods.1 písm. a) bod 6 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13 § 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
11
12
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vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa podľa osobitného
zákona13 (ďalej len „známka“), ktorou sa preukazuje totožnosť psa. V prípade odcudzenia,
zničenia alebo straty známky na základe oznámenia tejto skutočnosti držiteľom psa orgán
evidencie v lehote podľa osobitného zákona13 vydá držiteľovi psa náhradnú známku za
úhradu vo výške 3,- eur.
§9
Podmienky zákazu fajčenia na území mesta
1. Účelom tohto ustanovenia je určiť podmienky zákazu fajčenia na území mesta na základe
ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Je zakázané fajčiť v priestoroch detských ihrísk na ulici MPČĽ 3-10, MPČĽ 14- 28, ČSA
35-37, ČSA 32, 9. mája 30-38, Krčulova 2-18, ŠLN 26-28, Nálepkova 5, M. Benku a na
ulici SNP.
3. Je zakázané fajčiť v priestoroch detských pieskovísk a v okruhu štyroch metrov od okraja
detských pieskovísk na ulici 9. mája 5-7, MPČĽ 5-10, Sládkovičova 22, Nálepkova 38,
Krčulova 10-12, ČSA 25-27, ČSA 52, ŠLN 9-10, ŠLN 29-30, F. Kráľa 11-13, Rázusova
55, Clementisova 7 a v priestoroch dopravného ihriska na Hronskej ulici.
4. Správca detských ihrísk uvedených v § 9a, bod 2 ich zabezpečí označením vyjadrujúcim
„Zákaz fajčiť“ a priestorovo ich ohraničí.
5. Správca detských pieskovísk uvedených v § 9a, bod 3 ich zabezpečí označením „Zákaz
fajčiť“ v okruhu 4 metrov od okraja pieskoviska.
6. Je zakázané fajčiť na námestí gen. M. R. Štefánika v Brezne ako verejnom priestranstve
v celom jeho rozsahu.
7. Správca verejného priestranstva, uvedeného v bode 6, tento zabezpečí označením „Zákaz
fajčiť“ a priestorovo ho vymedzí.
8. Ustanovenie bodu 6. sa nevzťahuje na tam určené verejné priestranstvo počas konania akcií
a podujatí organizovaných Mestom Brezno a to:
-

Ondrejský jarmok, Dni mesta, príležitostné trhy.

9. Ustanovenie bodu 6. sa taktiež nevzťahuje na vyhradené priestory letných terás,
nachádzajúcich sa na tam určenom verejnom priestranstve, ktorých umiestnenie a prevádzka
boli povolené mestom.
ČLÁNOK III.
KONTROLA A SANKCIE
§ 10
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Brezno.
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2. Porušenie tohto nariadenia môže byť posúdené ako priestupok proti verejnému poriadku
alebo iný priestupok podľa osobitného predpisu14. Tieto priestupky prejednáva mesto
prostredníctvom Mestskej polície v Brezne v blokovom konaní
podľa osobitného
15
predpisu ; za ich spáchanie možno udeliť pokutu do výšky určenej osobitným predpisom.
3. Priestupkom na úseku držania psov, ochrany nefajčiarov je konanie vymedzené osobitnými
predpismi16; tieto priestupky prejednáva mesto a v blokovom konaní Mestská polícia. Za
priestupky možno uložiť pokutu do výšky určenej osobitnými predpismi.
4. Porušenie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom môže
byť posúdené ako správny delikt, za ktorý môže mesto uložiť pokutu do výšky určenej
osobitným predpisom17.
ČLÁNOK IV.
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Týmto nariadením sa zrušujú:
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno o verejnom poriadku na území mesta Brezna
č. VZN-06/2013.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno č. VZN-01/2014, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-06/2013 o verejnom poriadku na území mesta
Brezna.
3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno č. VZN -11/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-06/2013 o verejnom poriadku na území mesta
Brezna v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN - 01/2014.
§ 12
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyhlásenia.

§ 47, 48, 30 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
§ 3 ods.1 pís. f/ zákona č 564/1991 Zb. o obecnej polícii v spojení s § 86 písm. b) zákona č. 327/1990 Zb. o priestupkoch
16 § 7 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,
§ 11 ods.1 písm. a), ods.4 zákona č. 377/2008 Z. z. o ochrane nefajčiarov
17 § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
14
15
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