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Mesto Holíč v súlade s ustanovením podľa § 4 ods. 5, písm. a), bod 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien vydáva toto všeobecne
záväzne nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Holíč.
Čl. 1 Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie) pravidlá na udržiavanie
čistoty v meste Holíč a ochrane verejnej zelene a s tým súvisiace vytváranie a
zabezpečovanie zdravého životného prostredia v katastrálnom území mesta Holíč
pri dodržiavaní čistoty a poriadku s cieľom dosiahnuť čisté, zdravé a estetické
prostredie.
2) Každý obyvateľ mesta Holíč má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä
zdravom a esteticky kvalitnom životnom prostredí, zodpovedajúcom čo
najúplnejšie potrebám a požiadavkám rozvoja obyvateľov mesta Holíč, podieľať sa
na starostlivosti o neho, byť informovaný o stave životného prostredia, jeho
príčinách a dôsledkoch
a
upozorňovať
na
prípady ohrozovania a
poškodzovania životného prostredia.
3) Každý je povinný sa zdržať všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnymi
predpismi ohrozoval alebo zhoršoval stav čistoty mesta Holíč, verejnej zelene
a celkového stavu životného prostredia a oznamovať príslušným orgánom všetky
prípady ohrozovania životného prostredia.
4) Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty
verejných priestranstiev, ochrana a rozširovanie verejnej zelene.

Č A S Ť I.
Čistota mesta Holíč
Čl. 2
Čistota verejných priestranstiev
1) Za verejné priestranstvá sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia
považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu, zodpovedajúcemu ich
určeniu sú to ulica, námestie, chodník, park, trhovisko a iný priestor prístupný
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastníctvo slúži na všeobecné
užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.1
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2) V záujme ochrany zdravia, bezpečnosti občanov a zabezpečenie zdravého
životného
prostredia
sa
v meste Holíč zakazuje znečisťovať verejné
priestranstvá, najmä:
a. odkladať, ukladať a odhadzovať odpad, rôzne predmety, napríklad papier, obaly,
škatule, fľaše, plechovky, ohorky od cigariet a iné podobné veci, okrem miest na
to určených,
b. vylievať tekutiny, vyklepávať prach a vyhadzovať odpad z okien a balkónov,
c. skladovať stavebný materiál, odpad a výkopovú zeminu bez povolenia alebo nad
rámec povolenia, roznášať blato a iné nečistoty na komunikácie kolesami
motorových vozidiel,
d. vykonávať opravy motorových vozidiel a výmenu oleja, okrem nutných drobných
opráv a umývať motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov,
svetiel a evidenčných čísiel,
e. znečisťovať životné prostredie pohonnými látkami, motorovými olejmi a
ostatnými prevádzkovými náplňami motorových vozidiel,
f. vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k obťažovaniu obyvateľov, pachom,
prachom, hlukom a rušením nočného kľudu,
g. kresliť a písať akýmikoľvek prostriedkami a umiestňovať plagáty, reklamy,
inzeráty na plochy a objekty, okrem miest na to určených,
h. znečisťovať verejné priestranstvo tuhými exkrementami zvierat , sypaním krmiva
a prikrmovaním túlavých zvierat, vstupovať so zvieratami alebo ich púšťať na
detské ihriská a pieskoviská,
i.

znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním osobnej potreby,

j.

znemožňovať odvoz komunálneho odpadu obmedzovaním plynulosti cestnej
premávky, najmä zastavením alebo státím motorového vozidla pred stojiskom pre
zberné nádoby na komunálny alebo iný odpad.

3) Na území mesta Holíč sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad
prípustnú mieru a nadmerne znečisťujú životné prostredie.
4) Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu na verejnom priestranstve, možno
vykonávať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť táto činnosť mimo verejného
priestranstva. Právnické osoby a fyzické osoby musia pritom dbať na čistotu
komunikácií a chodníkov, bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť V prípade
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zanečistenia miestnej komunikácie, alebo chodníka sa postupuje podľa ustanovení
tohto VZN2
5) Ak Mesto Holíč povolilo osobitné užívanie verejného priestranstva3 ( napr.
umiestnenie stavebného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
dočasné skladovanie tovaru alebo stavebného materiálu a iné), musí sa toto
vykonávať tak, aby neohrozovalo alebo neobmedzovalo schodnosť a zjazdnosť
komunikácie a chodníka, bezpečnosť, zdravie a majetok občanov. Spôsobom
uloženia alebo vplyvom počasia nesmie skladovaný tovar alebo stavebný materiál
znečisťovať okolie. Sypké materiály sa nesmú skladovať voľne, ale tak, aby nedošlo k
znečisteniu okolia a verejnej kanalizácie. Podrobnosti o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom v meste Holíč upravuje osobitný predpis.4
Čl. 3
Zodpovednosť vlastníkov a užívateľov priľahlých nehnuteľností k verejnému
priestranstvu
1) Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným
priestranstvom, je povinný vlastník, resp. užívateľ upratovať a trvalo udržiavať tak,
aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá.
2) Vlastníci resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a
iných porastov, vyčnievajúce nad chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a
upravovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili cestnú premávku.
3) Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a
nevhodných kresieb. Za to zodpovedá vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti.
Obchodné reklamy a firemné tabule musia byť čisté vkusne upravené a
umiestnené tak, aby nevyčnievali na chodníky,
aby
neprekážali
a
neobmedzovali chodcov a nevytvárali prekážky v cestnej premávke.
Čl. 4
Zodpovednosť za čistotu a poriadok pri osobitnom užívaní verejného
priestranstva a verejných zhromaždeniach
1) Každý kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom5 je povinný:

2
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a. používať verejné priestranstvo tak, aby sa čo najmenej obmedzovalo jeho užívanie
obyvateľmi mesta Holíč,
b. zabrániť
poškodzovaniu
zariadení,

a

znečisťovaniu

verejného priestranstva a jeho

c. po skončení užívania je povinný uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady
do pôvodného stavu.
2) Vlastníci a prevádzkovatelia stánkov, kioskov, pojazdných predajní a podobných
zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok do vzdialenosti 5 m od týchto
zariadení, umiestniť dostatočný počet košov na odpadky a ich pravidelné
vyprázdňovanie na vlastné náklady.
3) Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve v čase konania verejného
zhromaždenia zodpovedá zvolávateľ zhromaždenia.
4)

Zvolávateľ verejného zhromaždenia je povinný po ukončení zhromaždenia, a to
najneskôr do 4 hodín od jeho ukončenia, na vlastné náklady zabezpečiť vyčistenie
príslušnej časti verejného priestranstva a jeho bezprostredného okolia, na ktorého
použitie mal osobitné povolenie Mesta Holíč a nahradiť prípadnú škodu spôsobenú
účastníkmi zhromaždenia na zeleni alebo na zariadeniach nachádzajúcich sa na
použitom verejnom priestranstve.

5) 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 Holíč.
Čl. 5
Zodpovednosť za čistotu chodníkov a miestnych komunikácií
1) Mesto Holíč
priestranstiev.

je

správcom chodníkov, miestnych komunikácií a verejných

2) Pri znečistení chodníka, alebo miestnej komunikácie ktoré spôsobí alebo môže
spôsobiť závadu v ich schodnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez
prieťahov ho odstrániť a uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný
uhradiť Mestu Holíč, náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením
chodníka, alebo miestnej komunikácie do pôvodného stavu.6
3) Mesto Holíč zodpovedá za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti
miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem
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prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť ani na
ne predpísaným spôsobom upozorniť.7

Časť II.
Verejná zeleň
Čl. 6
Úvodné ustanovenia
1) Verejnou zeleňou sa rozumie prírodná časť obecného priestoru a rekreačných
miest, predovšetkým súbory stromov, jednotlivo stojace stromy a kry, kvety,
zelené plochy i nádoby so zeleňou. Súčasťou týchto ucelených súborov verejnej
zelene sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako cesty, chodníky, prístrešky,
ihriská, lavičky a pod.
2) Verejná zeleň na území mesta Holíč tvorí jednotný a nedeliteľný systém.8
3) Právnické osoby - organizácie, inštitúcie a vlastníci budov, obchodných jednotiek,
domov atď. a fyzické osoby - obyvatelia mesta Holíč sú povinní verejnú zeleň
udržiavať, zveľaďovať a rozširovať a chrániť. Výsadba stromov na verejných
priestranstvách podlieha súhlasu Mesta Holíč.
4) Pri stavebných a iných prácach nesmie dôjsť poškodeniu existujúcej zelene.
5) Verejná zeleň na verejných priestranstvách - najmä stromy nesmú ohrozovať
existujúce vedenia energetických zariadení, stavby a iné zariadenia. V prípade
ohrozenia uvedených zariadení a stavieb má Mesto Holíč právo drevinu prípadne inú
ohrozujúcu súčasť verejnej zelene, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách
odstrániť.
Čl. 7
Údržba a ochrana verejnej zelene
1) Mesto Holíč je povinné udržiavať zeleň takým spôsobom, aby nebol rušený účel,
ktorému má zeleň, resp. zelené plochy slúžiť.
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2)

Udržiavanie
mestskej verejnej zelene – parkov a ostatných plôch s verejnou
zeleňou je spoločnou povinnosťou všetkých obyvateľov, ktorí v meste Holíč žijú,
alebo sa tu prechodne zdržiavajú.

3) Poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov, trávnikov a iných
porastov nie je prípustné.
4) Bez súhlasu Mesta Holíč nie je možné na plochách s verejnou zeleňou umiestňovať
reklamné a propagačné zariadenia, stánky, kiosky a pod.
5) Pokiaľ dôjde ku škode na zeleni, je povinná ju nahradiť osoba alebo organizácia,
ktorá ju spôsobila (prípadne rodičia alebo zákonní zástupcovia ak ide o maloletých).

Časť III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 8
Kontrola a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia a poverení
zamestnanci Mesta Holíč.
2) Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou môže
byť priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, za ktorý možno uložiť pokutu do 33 eur.
3) Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou
alebo fyzickou osobou – podnikateľom je správnym deliktom v zmysle § 27b zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za ktorý sa uloží
pokuta do 6 638 eur.
Čl. 9
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 54 o dodržiavaní všeobecnej
čistoty a poriadku na území mesta Holíč.
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Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Holíči dňa 13.9.2018.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyvesenia, t.j. dňa 29.9.2018.

V Holíči, dňa 14.9.2018

.......................................................
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta
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