Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Košice - Nad jazerom
č. 37

O ČISTOTE A VEREJNOM PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - NAD JAZEROM
( úplné znenie)
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v záujme zlepšenia životného
prostredia a čistoty Mestskej časti Košice - Nad jazerom podľa ustanovení § 4 ods.3, písm. h) a n),
§ 6 ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14
ods.2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb, vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností a verejných
priestranstiev pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia v Mestskej časti Košice - Nad
jazerom s cieľom dosiahnuť zdravé a čisté životné prostredie, udržiavať čistotu a poriadok na území
mestskej časti.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Za verejné priestranstvo sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné účely, sú verejne
prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať. Za takéto miesta považujeme najmä:
cesty, ulice, námestia, chodníky, medziblokové priestory, podchody, mosty, parkoviská,
nástupné plochy mestskej hromadnej dopravy, verejnú zeleň, parky, fontány, trhoviská,
detské ihriská, vodné toky, rekreačnú lokalitu Jazero( ďalej len RL) a podobne.
2. Nehnuteľnosťou sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, všetky trvalé a
dočasné stavby, ako aj stĺpy verejného osvetlenia a elektrického vedenia.
3. Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tvoria ho
pravidlá obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidlá správania, ktoré nie sú právne
vyjadrené, ale podľa všeobecného názoru a presvedčenia sú nevyhnutnou podmienkou
pokojného a usporiadaného občianskeho spolunažívania a ich dodržiavanie je vo verejnom
záujme.
§3
Udržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a čistoty Mestskej časti Košice - Nad
jazerom na verejných priestranstvách je zakázané:
1. a) akýmkoľvek spôsobom znečisťovať alebo poškodzovať verejné priestranstvá
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a vedľa nich
c) obťažovať žobraním (vzbudzovať verejné pohoršenie) na verejnom priestranstve, najmä
pred obchodnými centrami, poštami, verejnými inštitúciami a kostolmi
d) umiestňovať domový odpad do kontajnerov na tržniciach a do parkových smetných
košov
e) ukladať staré vybavenia z domácností napríklad chladničky, starý nábytok, sanitu, sutinu
z búracích prác, odpady po stavebných úpravách a iné odpadky do kontajnerov na
domový odpad a ku stanovištiam kontajnerov
f) skladovať nadrozmerný odpad, stavebný materiál, stavebný odpad, palivo, výkopovú
zeminu, škváru a iné materiály na iné miesta ako sú určené mestom, príslušným
orgánom ochrany prírody alebo príslušným stavebným úradom
g) znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými vodami, olejmi alebo inými podobnými
spôsobmi, toto sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie motorových vozidiel na verejných
priestranstvách a na komunikáciách
h) znečisťovať verejné priestranstvá ropnými látkami, ktoré unikajú zo zaparkovaných
vozidiel, chemikáliami a inými kvapalinami a olejmi, ktoré môžu byť zdrojom
ekologického znečistenia
i) znemožniť vozidlám zabezpečujúcim odvoz a manipuláciu s odpadom
priechodnosť komunikácie v časti pred kontajnermi
j) poškodzovať verejnú zeleň, vodné toky a ich brehy, nádrže a fontány, verejné objekty
a zariadenia, zariadenia detských ihrísk a športovísk
k) poškodzovať a premiestňovať parkové lavice, nádoby na odpad, kvetináče a iné verejné
zariadenia alebo ich užívať na iný účel než na ktorý sú určené
l) vypaľovať a spaľovať trávu, spaľovať lístie a zvyšky rastlín, páliť akýkoľvek materiál
a odpady aj na súkromných pozemkoch ( rodinné domy, záhradky )
m) zakladať oheň, okrem miest na to zriadených MČ v rekreačnej lokalite Jazero
n) stanovať a táboriť
o) odhadzovať papiere, cestovné lístky, ohorky z cigariet, smeti, obaly všetkých druhov,
zvyšky jedál a iné nepotrebné veci a odpadky mimo odpadových nádob
p) požívať omamné a psychotropné látky
r) vyklepávať a prášiť deky, koberce a iné predmety mimo vyhradených miest
s) bez povolenia umiestňovať reklamy, plagáty na iných miestach ako na to určených.
2. a)

Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného
priestranstva, je povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť.
b) Pri organizovaní športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí zodpovedá
za čistotu, poriadok a bezpečnosť zvolávateľ zhromaždenia a organizátor.

3. a) Zber objemového odpadu do veľkokapacitných kontajnerov je realizovaný minimálne
2 -krát ročne.
b) Mimo organizovaného zberu do veľkokapacitných kontajnerov je pôvodca objemového
odpadu povinný ho odviezť do zberného dvora na vlastné náklady.
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Udržiavanie čistoty vodných plôch, vodných tokov a podzemných vôd
Pre udržiavanie čistoty vodných plôch , vodných tokov a podzemných vôd
v Mestskej časti Košice – Nad jazerom je zakázané:
1. Do korýt vodných tokov a vodných plôch vhadzovať akékoľvek predmety ( smeti a odpad)
alebo ich ukladať na miesta ( brehy a hrádze), z ktorých by mohli byť splavené.
2. Vylievať, vypúšťať zdravotne alebo bezpečnostne škodlivé látky a tekutiny, a to najmä ropné
látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, saponáty, posýpacie
soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a
život v toku.
3. Vo vodných tokoch, na vodných plochách a na ich brehoch robiť údržbu alebo umývať
motorové vozidlá, prať bielizeň a používať čistiace prostriedky k očiste tela.
4. Prevádzkovať vodné skútre, motorové člny a iné plavidlá so spaľovacím motorom,
s výnimkou záchrannej služby a správcu vodnej plochy 1/.
5. Vypúšťať odpadové vody do povrchových tokov alebo do podzemných vôd 2/.
6. Pri love rýb znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov.
7. V priestoroch vodných plôch, vodných tokov, ako aj v mieste lovu ulovené ryby čistiť
a zbavovať vnútorností, vhadzovať ich do vody, do smetných nádob alebo ich ponechať
na mieste lovu.
8. Kúpanie v oblečení ( s výnimkou plaviek, neoprénového oblečenia a podobne ).
9. Kúpanie osôb na celej vodnej ploche jazera mimo ohradenej časti pláže na to určenej (areál
prírodného plážového kúpaliska Jazero).
10. Kúpanie zvierat na celej vodnej ploche jazera.
§5
Niektoré podmienky prevádzkovania motorových vozidiel na verejnom priestranstve
Podmienky parkovania motorových vozidiel na verejných priestranstvách upravuje
VZN mesta Košice č. 5 o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území
mesta Košice.

_____________________________________________________________________________
1/ 2/ zákon č. 364/2004 Zb. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
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1. Jazdiť motorovými vozidlami po miestnej zeleni a chodníkoch.
2. Jazdiť a parkovať motorovými vozidlami pred a v areáli rekreačnej lokality Jazero
(plážové kúpalisko) okrem motorových vozidiel, ktoré majú osobitné povolenie na vjazd
a dočasné státie.
3. Jazdiť a parkovať na prístupových chodníkoch k školám, školským a predškolským
zariadeniam.
4. Pri drobných opravách motorových vozidiel znečisťovať verejné priestranstvo olejom,
a inými ropnými škvrnami.
5. Odstavovať a rozoberať staré ( nepojazdné ) motorové vozidlá na verejnom priestranstve
a vyberať z nich rôzne časti.
6. Vykonávať na verejných priestranstvách rozsiahle opravy motorových vozidiel ( napríklad
výmenu motora, spojky, časti náprav), výmenu chladiacej zmesi a oleja.
§6
Skladanie a nakladanie materiálov a výrobkov
Pri manipulácii s materiálom a výrobkami je zakázané:
1. Skladanie a nakladanie materiálov ako je uhlie, stavebný materiál a podobne
na uzáveroch vody, plynu, na hydrantoch, na zeleni, v prejazdoch domov,
na uličných vpustiach.
2. Skladovanie akýchkoľvek materiálov, výrobkov na komunikáciách, chodníkoch, pri
kontajneroch na verejných priestranstvách. Predmety určené k naloženiu môžu byť na
verejnom priestranstve pripravené len bezprostredne, najviac však jednu hodinu pred
odvozom. Zložené predmety musia byť z verejného priestranstva odstránené
bezodkladne, najneskôr však do jednej hodiny po zložení.
3. Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na
verejných priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, pri kontajneroch, spevnených
plochách a v zeleni.
§7
Čistenie a údržba verejného priestranstva
1. Pod pojmom čistenie verejného priestranstva sa rozumie zametanie, umývanie, polievanie,
odstraňovanie snehu, blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt.
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na základe povolenia mesta Košice resp. Mestskej časti Košice – Nad jazerom.
3. Organizácie, ktoré spravujú bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj vlastníci
takéhoto majetku, užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov, sú povinní
zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou, schody, spevnené plochy alebo pás
zeme široký najmenej 3 m potrebný k chôdzi hraničiaci s nehnuteľnosťou, bol riadne, včas
a v rozsahu potrebnom pre bežnú chôdzu očistený, v zimnom období bol z neho odstránený
sneh a pri poľadovici bol posypaný neprašným materiálom.
4. V zimnom období musí byť sneh odprataný zo vstupných chodníkov a z priľahlých
chodníkov, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou,
najneskôr do 6:00 hod. ráno. Čistenie chodníkov v zimnom období je potrebné opakovať
v priebehu dňa podľa potreby.
5. Pri čistení chodníka je zakázané sneh umiestňovať na komunikáciu. Pri čistení parkovacieho
miesta je zakázané sneh umiestňovať na chodník a komunikáciu. Hromady snehu nie je
možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do objektov, pri
stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad a vstupy na zastávky MHD. Vstupy,
kanalizácie a šachty musia ostať vždy voľné.
6. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné zabezpečiť čistotu
a poriadok v okolí svojej prevádzky vrátane zásobovacích dvorov.
7. Prevádzkovatelia obchodov, reštaurácii, stánkov, kioskov, pojazdných predajní sú povinní
pred vstupom do prevádzky umiestniť smetný kôš a zabezpečiť jeho pravidelné
vyprázdňovanie.
§8
Zodpovednosť za čistotu a poriadok
1. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia
s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady
v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo
snehom a neboli bez prieťahov odstránené 4/.
2. Ak pôvodca znečistenia alebo poškodenia nie je známy, zodpovedá za jeho odstránenie
právnická alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom, správcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, verejného priestranstva alebo zariadenia verejného priestranstva.
3. Pri realizácii stavieb je stavebník, investor a dodávateľ povinný zabezpečiť, aby počas
výstavby nedochádzalo ku znečisťovaniu verejných komunikácii a okolia stavieb, v prípade
akéhokoľvek vzniknutého znečistenia toto bezodkladne odstrániť.

_______________________________________________________________________________
4/ zákon č. 55/1984 Z. z. o pozemných komunikáciách
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Povinnosti vlastníka, správcu alebo užívateľa objektu
1. Vlastník, správca alebo užívateľ objektu je povinný:
a) udržiavať čistotu v celom objekte, v pivničných priestoroch, dvorových častiach,
podchodoch a na priľahlých plochách objektu – chodník
b) udržiavať estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, fasád, soklov, brán,
odkvapových žľabov, striech, komínov, plotov a okolia objektov
c) udržiavať dvory, záhrady a ostatné súkromné pozemky upravené a vykonávať pravidelné
kosenie.
2. Vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu v dobrom stave. Je povinný ju zabezpečiť tak,
aby neohrozovala zdravie a bezpečnosť osôb a aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych
a hygienických závad. Je povinný zamedziť vstupu a pohybu nepovolaným osobám.
3. Vlastníci a užívatelia objektov sú povinní pri výskyte hlodavcov odstraňovať príčiny
výskytu a zabezpečiť ich likvidáciu /deratizáciou/ v termínoch určených mestom a mestskou
časťou, najmenej však 1- krát ročne.
4. U obchodných a reštauračných zariadení sú ich vlastníci, resp. užívatelia nebytových
priestorov zodpovední za vzhľad, čistotu výkladných skríň a prevádzkových priestorov,
priľahlých prístupových chodníkov a spevnených plôch, ktoré hraničia s nehnuteľnosťou
alebo sú oddelené pásom zelene od nehnuteľnosti a sú potrebné ku chôdzi v šírke 3 metrov,
vrátane zimnej údržby.
5. Za čistotu a vzhľad garáží, priestoru medzi garážami a najbližším územím, je zodpovedný
vlastník garáže, resp. užívateľ.
§ 10
Nočný pokoj
1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie
verejného poriadku.5/
2. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný pokoj v čase medzi 22:00 hod a 6:00
hod.
3. Výnimku z tohto zákazu tvorí:
používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách
a) posledný a prvý deň roka
b) pri akciách usporadúvaných mestom a mestskou časťou

________________________________________________________________________________
5/ Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí.
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mestská časť)
d) žiadosť o povolenie je organizátor akcie povinný doručiť na Miestny úrad Mestskej časti
Košice – Nad jazerom najneskôr 10 pracovných dní pred jej konaním.
§ 11
Podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
Zákaz požívania alkoholických nápojov
1. Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, mimo zariadení na to
určených, prevádzkovo a priestorovo prispôsobených, je zakázané v čase od 5:00 hod.
do 3:00 hod. nasledujúceho dňa
a) v areáli a v okolí areálov škôl, školských, predškolských a výchovno-vzdelávacích
zariadení
b) na promenádnom ( cyklistickom ) chodníku okolo Hornádu
c) pred a v okolí obchodných centier, obchodných prevádzok ( predajní) okrem
priestoru vyhradeného na letné sedenia
d) pred výmenníkovými stanicami a v ich blízkom okolí
e) pred a v okolí kostolov
f) pred a v okolí úradov verejnej správy
g) pred a v okolí pôšt
h) pred a v okolí zdravotníckych zariadení
i) na športových a detských ihriskách
j) na polostrove Amurská
k) v prístreškoch a na zastávkach verejnej dopravy
l) v parkoch
m) na trhoviskách
n) pred obytnými domami a v ich blízkom okolí
2. Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, mimo zariadení na to
určených, prevádzkovo a priestorovo prispôsobených, je zakázané v čase od 22:00 hod.
do 7:00 hod. nasledujúceho dňa
a) na plážovom kúpalisku Jazero
b) v lesoparku
Obmedzenie zákazu požívania alkoholických nápojov neplatí na miestach konania
organizovaných športových, kultúrno-spoločenských a propagačných akcií po dobu jej
trvania. Túto akciu je organizátor povinný písomne oznámiť na Miestny úrad Mestskej časti
Košice – Nad jazerom minimálne 3 pracovné dni pred jej konaním.
§ 12
Zákaz fajčenia
Miesta, kde sa zakazuje fajčiť, sú upravené zákonom č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
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Okrem týchto miest je fajčenie zakázané na športových ihriskách s umelým povrchom.
§ 13
Obmedzenie pohybu psov a zabezpečenie čistoty
1. Vstup so psom je zakázaný do obchodov, škôl, verejných inštitúcií, zdravotných zariadení,
kostolov, na športové a detské ihriská, pieskoviská, parky, plážové kúpalisko Jazero a na
miesta, ktoré sú označené tabuľou zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
2. Kto vedie psa je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie spôsobené psom alebo iným
zvieraťom z verejného priestranstva. Každý, kto vedie psa, v prípade, že sa s ním zdržiava
na verejnom priestranstve, je povinný mať so sebou prostriedok na odstránenie psích
výkalov, a túto skutočnosť je povinný preukázať na požiadanie kontrolných orgánov.
3. Ďalšie podmienky držania psov sú ustanovené v osobitnom predpise7/.

§ 14
Záverečné ustanovenia
1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: orgány Mestskej polície,
miestny kontrolór, poverení zamestnanci miestneho úradu, poslanci miestneho
zastupiteľstva a členovia komisie verejného poriadku.
2. Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia fyzickými osobami je priestupkom, podľa
osobitných predpisov 8/.
3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickými osobami a fyzickými osobami
oprávnenými na podnikanie môže starostka Mestskej časti Košice – Nad jazerom uložiť
pokutu v zmysle § 23 ods.2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov až do výšky 6 638 €.

__________________________________________________________________________
7/ VZN Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 34, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov
8/ Zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Zb. o vodách, zákon č. 55/1984 Z. z.
o pozemných komunikáciách, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí, VZN mesta Košice č. 5 o státí,
parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice
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Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
Všeobecne záväzné nariadenia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom
číslo 37 o čistote mestskej časti zo dňa 17. 3. 2010.

§ 16
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestskej časti
Košice - Nad jazerom, t. j. dňom 2. 1. 2012.

MVDr. Anna J e n č o v á
starostka

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom Mestskej
časti Košice - Nad jazerom dňa 15. 12. 2011, uznesením č. 51.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mestskej
časti Košice - Nad jazerom dňa 19. 12. 2011.

