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Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov 
 

vydáva 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len VZN), ktorým sa stanovujú zásady 
ochrany a zveľaďovania životného prostredia v meste. 
 

PRVÁ  ČASŤ 
Udržiavanie čistoty, zhromažďovanie, odvoz a likvidácie pevných 

domových odpadov 
 

§ l 
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev 

 
1. Za verejné priestranstvá sa podľa tohoto štatútu považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému 

užívaniu, zodpovedajúce ich určeniu. 
2. V záujme zdravia,  bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia sa v meste 

zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá, najmä: 
 

a) odhadzovať na ne papier,  obaly,  zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, popol a iné nepotrebné veci a 
odpadky, 

b) znečisťovať  ich   odpadovými  vodami,  alebo  inými znečisťujúcimi kvapalinami. Zákaz sa 
vzťahuje aj na umývanie a čistenie vozidiel každého druhu saponátmi, resp. inými 
chemikáliami. 

c) znečisťovať chodníky, cesty v parkoch a vozovky pľuvaním a ohorkami cigariet,  
d) prášiť koberce  a iné  predmety vyklepávaním,  alebo kartáčovaním z okien a balkónov, 
e) znečisťovať  ich odpadkami   zo stolového  a stánkového predaja, 
f) znečisťovať chodníky vodou,  ktorou sa umývali výkladné skrine,  
g) vylievať znečistené vody do uličných kanalizačných otvorov v zmysle kanalizačného poriadku, 

vydaného Západoslovenskými vodárňami a kanalizáciami Bratislava 23.3.1988,  
h) znečisťovať cesty , chodníky a cesty v parkoch exkrementami hospodárskych a spoločenských 

zvierat, 
i) zakladať  ohne a  spaľovať  rastlinné zvyšky,  odpad a nečistoty,  
j) akokoľvek ohrozovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť na nich verejnú zeleň. 

 
3. Vlastník  (užívateľ)  nehnuteľnosti je povinný nehnuteľnosť udržiavať v stave,  ktorým neohrozuje 

bezpečnosť občanov a nenarúša vzhľad objektu (opadávajúca omietka, deravé odpadové 
žľaby, zvody a pod.) 

4. Kvetináče, nádoby,  kvety a iné predmety,  umiestnené na vonkajšej  strane  okien, musia byť  
upevnené a opatrené ochrannými miskami tak,  aby voda nestekala po stenách a netiekla na chodcov 
na chodníkoch. 

5. Uličné priečelia (fasády) obytných domov a iných objektov, musia byť udržiavané v čistote bez 
plagátov, nápisov a nevhodných kresieb. Obchodné reklamy, rolety, firemné tabule 
musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak,  aby neprekážali chodcom. 

6. Vlastníci (užívatelia) nehnuteľností sú povinní konáre stromov a krov vyčnievajúcich na chodníky a 
ulice,  obstrihať až do výšky 2,5m a konáre, prípadne vetvy, prerastajúce cez ploty 
(živé ploty) upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku. 

7. Strechy budov na čelnej  strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené odkvapovými žľabmi a 
odpadovými zvodmi, aby dažďová voda nestekala zo striech priamo na chodníky a chodcov. 

8. Dvory,  záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom je povinný vlastník 
(užívateľ)  upratovať a trvalo udržiavať,  aby sa nečistoty nedostávali na verejné 



priestranstvá a na susedné pozemky. 
9. Za čistotu a čistenie chodníkov, dvorov a vnútro blokových priestorov   priľahlej  nehnuteľnosti   

zodpovedá vlastník (užívateľ). 
 

§ 2 
 

Udržiavanie čistoty povrchových a podzemných vôd 
 
1. Zakazuje sa do povrchových vôd vhadzovať smeti, odpad a akékoľvek predmety,  alebo ich ukladať 

na brehoch a iných   miestach, z ktorých by mohli byť splavené. 
2. Zakazuje sa voľne vypúšťať splaškové vody a vylievať kvapaliny ako sú oleje, pohonné hmoty,  

žieraviny a iné látky škodiace vodám. 
3. Zakazuje  sa  vo vodných  tokoch a jazierkach  umývať a na  ich brehoch robiť údržbu a opravy 

motorových vozidiel. 
 

Vypúšťanie odpadových vôd do vodných tokov upravuje zákon o vodách v znení neskorších zmien a 
doplnkov.  

 
§ 3 

Udržiavanie čistoty komunikácií 
 

1. Na území mesta sa  zakazuje  jazdiť vozidlami,  ktoré  sú znečistené nad prípustnú mieru a vozidlami,  
ktoré svojim nákladom znečisťujú vozovku. Pred vjazdom na vozovku miestnej 
komunikácie musí vodič takéto vozidlo očistiť. 

 
2. Účastníci cestnej premávky sú povinní umožňovať čistenie priestranstiev a odvoz odpadkov. 

 
3. Zakazuje sa jazda vozidlám,  ktoré sú nadmerne hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie. 

 
4. Dopravovaný  náklad  musí  vodič  zabezpečiť  tak,  aby rozprašovaním, rozsypávaním, alebo 

odkvapkávaním neznečisťoval vozovku  a  ovzdušie.  Dokonale  musia  byť  zabezpečené 
prepravované sypké  hmoty,  kovové triesky,   slama,  seno, odpadové drevo a podobný materiál, 
pričom seno, slama a piliny musia byť prikryté plachtou. Materiál,  ktorý by znečisťoval 
okolie zápachom, sa musí prepravovať v uzavretých nádobách, alebo krytých vozoch.  

 
5. Ak vodič zistí na vozidle, alebo náklade závadu, ktorá môže spôsobiť znečistenie verejného 

priestranstva, je povinný túto ihneď odstrániť. Ak to nemôže urobiť sám,  môže v jazde  pokračovať 
len po miesto, kde sa závada dá odstrániť. Zároveň je povinný urobiť všetky opatrenia, aby 
znečisťovanie verejného priestranstva bolo obmedzené na najmenšiu mieru. 

 
6. Ak účastník cestnej premávky znečistí vozovku,  parkovisko, resp.  iné verejné priestranstvo, je 

povinný tieto priestory buď očistiť ihneď po ich znečistení, alebo zabezpečiť na svoje náklady ich 
očistenie u príslušnej právnickej  alebo fyzickej osoby, a to neodkladne. 

 
7. Správcovia vyhradených parkovísk sú povinní zabezpečiť na nich náležitý poriadok a čistotu. 

 
 

§ 4 
Skladanie a nakladanie materiálu 

 
1. Nakladať a  skladať   materiál  a výrobky  na verejnom priestranstve sa dovoľuje len vtedy, ak sa tak 

nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste. Naloženie a zloženie musí 
byť čo najrýchlejšie. 



2. Po manipulácii s materiálom je prepravca, alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a v 
prípade potreby aj pokropiť, alebo umyť. 

3. Odvoz starých a nepotrebných vecí, materiálu z búrania, odpadu zo stavebných úprav a opráv a iných 
odpadov zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti, alebo objektu,  prípadne  organizácia vykonávajúca 
stavebné opravy.  Odpad každého druhu musí byť odstránený príslušnou právnickou,  alebo fyzickou 
osobou čo najskôr. 

4. Zberné nádoby sa môžu ponechať na chodníku, alebo okraji vozoviek  len  na nevyhnutne  potrebný  
čas  pred  ich vyprázdnením. Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto. 

 
§ 5 

Zvláštne užívanie verejného priestranstva 
 

1. Zakazuje sa bez povolenia mesta užívať verejné priestranstvo iným spôsobom, než na aké je určené. 
 

2. Používať verejné priestranstvo pre stavebné účely povoľuje Mestský úrad v Novom Meste nad 
Váhom,  referát dopravy. (ďalej len MsÚ). O povolenie treba požiadať písomnou formou. 

 
3. Každý,  komu bolo vydané povolenie na zvláštne používanie verejného priestranstva je povinný: 

 
a) používať verejné priestranstvo tak,  aby bolo čo najmenej odňaté svojmu účelu, 
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení, 
c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným otvorom, uzáverom vody a pod., 
d) zabezpečiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva najmä v nočnej dobe, 
e) po skončení užívania verejného priestranstva uviesť ho na svoj náklad do pôvodného stavu, 
f) zaplatiť poplatok za užívanie verejného priestranstva podľa príslušného nariadenia mesta. 

 
4. Sypké hmoty a iný stavebný materiál sa môže pri stavebných prácach skladovať na verejných 

priestranstvách iba v nevyhnutnej miere a to tak, aby ich vietor, alebo voda neroznášali po okolí. 
 

§ 6 
Vykonávanie stavebných prác 

 
1. Všetky plánované stavebné a stavebno-udržovacie práce (výkopy pre kanalizácie a vodovodné, 

plynové, elektrické a telefónne vedenie a pod.), ktoré vyžadujú rozkopanie ulíc a chodníkov, 
čo má za následok ich vyradenie z používania,  treba vykonať naraz a koordinovane. 
 

2. Povolenie na rozkopávky ulíc a chodníkov na základe písomnej žiadosti vydáva MsÚ v Novom Meste 
nad Váhom, referát dopravy a správy mestských komunikácií v súčinnosti s oddelením výstavby 
MsÚ a správcom zelene mesta v Novom Meste nad Váhom (ďalej len  TSM)  v zmysle zákona o 
stavebnom poriadku a vykonávacej vyhlášky, resp. vydaného rozhodnutia o povolení stavby. 
 

3. Mesto je oprávnené nariadiť,  aby práce konané v centre mesta, alebo na frekventovaných miestach sa 
robili na dve smeny, prípadne i v noci. 
 

4. Pri búraní stavieb možno tehlu, škridlu a iný materiál spúšťať iba pomocou krytých žľabov 
umiestnených nad úrovňou terénu, aby nedošlo k prášeniu a k úrazu. Spúšťať materiál iným 
spôsobom sa zakazuje. 
 

5. Právnické a fyzické osoby zaoberajúce sa stavebnou činnosťou môžu užívať verejné priestranstvá len 
v rozsahu určenom v pláne organizácie výstavby,  ktorý je súčasťou projektovej 
dokumentácie.  Povolenie na  záber verejného priestranstva vydáva MsÚ v Novom Meste nad Váhom 
- referát dopravy a správy MK. 
 



6. Právnické a fyzické osoby,  ktoré vykonávajú činnosť podlá stavebného zákona predložia neodkladne 
po ukončení stavebnej činnosti mestu doklad o spôsobe likvidácie odpadov, ktoré pri stavebnej 
(búracej) činnosti vznikli. 



§ 7 
Podmienky   pre niektoré druhy (spôsoby) 

užívania verejných priestranstiev 
 

1. Prenajímatelia,   resp.   držitelia stánkov a podobných     zariadení sú povinní udržiavať    poriadok    a    
čistotu    v okolí svojho zariadenia. 

 
2. Vylepovanie      plagátov    je    povolené    len    na    miestach k tomu určených   (betónové    skruže,  

drevené tabule). Mimo týchto miest sa lepenie plagátov zakazuje. 
Umiestnenie reklamných a informačných tabúľ povoľuje mesto, v spolupráci s komisiou výstavby a 
rozvoja mesta pri mestskom zastupiteľstve mesta. 
 

3. Za    užívanie verejného priestranstva    na tieto  a    iné účely sú právnické a  fyzické osoby    povinné 
zaplatiť stanovený poplatok podľa príslušného nariadenia mesta. 

 
§ 8 

Zodpovednosť za čistenie verejného priestranstva 
 

1. Za čistotu a čistenie verejného priestranstva zodpovedajú TSM,   prípadne právnické a fyzické osoby,  
ktorým bolo zverené verejné priestranstvo do užívania, a ktoré tieto 
priestranstvá  spravujú.  Za  čistenie chodníkov zodpovedá majiteľ (užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti. 

 
2. TSM zodpovedajú za čistenie verejného priestranstva a sú povinné najmä: 

 
a) zabezpečiť   prostriedky potrebné na čistenie,  sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty a 

poriadku na verejnom priestranstve. Znečisťovateľov, ako aj tých,  ktorí si neplnia svoje 
povinnosti pri udržiavaní čistoty a čistení verejného priestranstva bez  odkladu riešiť. 

 
b) zabezpečiť pravidelné strojové a ručné čistenie verejného priestranstva a v prípade potreby aj 

ničenie buriny na tomto priestranstve, 
 

c) odstraňovať sneh a ľad z vozoviek, ciest a chodníkov v parkoch, 
 

d) zaobstarať dostatočný počet odpadových košov, pravidelne ich vyprázdňovať a starať sa o ich 
udržiavanie. Zriaďovať upravené stanovištia odpadových nádob je úlohou správcov domov, 

 
e) starať  sa, aby sa odpady,  pokiaľ nie sú určené  na ďalšie spracovanie  alebo  iné využitie 

odvážali  len na určené miesto. Zakazuje  sa zametať ich do kanálov, 
 

f) čistenie verejného priestranstva zabezpečovať tak, aby boli užívatelia verejného priestranstva čo 
najmenej obťažovaní, 

 
g) uličné vpuste miestnych komunikácií udržiavať vo funkčnom stave. 

 
§ 9 

Čistenie chodníkov 
 

1.  
a) Čistiť chodník pri rodinných domoch je povinný majiteľ (užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti, 

 
b) Chodník pri obytných (činžových) domoch sú povinní čistiť nájomníci domu.  Zodpovední  za 

čistenie sú právnické a fyzické  osoby  (MsBP,  SBDO a  všetky ostatné bytové     spoločenstvá) 
prostredníctvom domovníkov, resp.  samospráv obytných domov. Ak je medzi chodníkom a 
obytným domom pruh pozemku slúžiaci iným ako komunikačným účelom menší ako 3m, sú 



povinní čistiť tento chodník nájomníci domu. Ak je pruh pozemku medzi chodníkom a obytným 
domom väčší ako 3m, sú povinní čistiť tento chodník TSM. Nerozhoduje pritom, či je takýto 
chodník oddelený funkčným alebo nefunkčným oplotením. 

 
c) Chodníky,  ktoré  vyúsťujú z obytných domov na hlavný chodník, sú povinní čistiť nájomníci 

domu,  inak platí to, čo v §9 ods. l písm. b).  Za chodník sa považujú tiež schody, alebo cesta 
upravená v podobe schodov. 

 
d) Pri pochybnosti komu náleží čistiť určené miesto, rozhodne MsÚ. 
 

2. Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo komunikácie je 
zreteľne výškovo alebo vodorovne označené. Na miestach, kde chodník vyznačený nie je, treba čistiť 
pruh šírky 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti. 

 
3. Chodníky sa musia udržovať v čistom stave. Pod čistým stavom sa rozumie povinnosť chodníky 

kropiť a zametať, odstraňovať  burinu a nálety, blato, sneh, odpadky a inú nečistotu. Ak sú pre to 
vhodné podmienky (povrch chodníka, spád, zdroj vody, kanalizácia), čistenie sa vykonáva umývaním 
alebo splachovaním. Kropiť sa nesmie v prípadoch obmedzenej dodávky vody v čase sucha a tiež pri 
nízkych teplotách, ak je nebezpečenstvo námrazy. 

 
4. Hlavné čistenie sa musí vykonávať tak, aby chodci a obyvatelia domov boli čo najmenej obťažovaní. 

 
5. V priebehu dňa treba vykonávať doplnkové čistenie (odstránenie papierov, odpadkov a pod.). TSM 

môžu povoliť výnimku, v ktorých oblastiach možno čistiť chodníky v dlhších ako denných 
intervaloch. 

 
6. Smeti z chodníka sa nesmú ponechávať na ňom, ani zhŕňať  na okraj vozovky. V menších množstvách 

ich možno uložiť do zberných nádob na domový odpad, pri väčšom množstve treba požiadať TSM o 
mimoriadny odvoz. 

 
7. Schodnosť a čistotu chodníkov sú povinní udržiavať v čase prevádzkovej doby i prevádzkovatelia 

obchodov, služieb, hotelov, reštauračných a pohostinských zariadení a podobne, hoci nie sú majiteľmi 
(správcami alebo užívateľmi) priľahlej nehnuteľnosti. 

 
§ 10 

Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období 
 

1. Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť vozoviek okrem chodníkov zabezpečujú podľa 
osobitného programu TSM a Slovenská správa ciest Nové Mesto nad Váhom (ďalej len "SSC"), ktoré 
vykonávajú podľa potreby posýpanie povrchu vozoviek inertným materiálom bez použitia škodlivých 
chemických prostriedkov (soľ, škvara), zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa 
zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, výpadových ciest, ulíc s premávkou hromadných dopravných 
prostriedkov a prechodov pre chodcov. Sneh sa odváža na skládky určené MsÚ. 

 
2. Pri väčších snehových alebo nárazových kalamitách, keď organizácia poverená zimnou údržbou by 

nestačila vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť nevyhnutnú schodnosť a zjazdnosť verejných 
priestranstiev, môže primátor mesta uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť 
osobnú alebo vecnú pomoc, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Právnická alebo fyzická osoba, 
ktorá poskytla túto pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže 
uplatniť do 3 mesiacov od dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku na MsÚ, inak 
toto právo zanikne. 

 
3. V zimnom období musia právnické a fyzické osoby podľa §9 ods. l písm. b) zbavovať chodníky 

snehu, v prípade námrazy aj viackrát za deň, a to v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa na okraj 



vozovky do hromád. Na okraji vozovky musí TSM, resp. SSC uvoľniť a očistiť vpusty do kanalizácie, 
aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení poľadovice treba chodníky posýpať 
inertným materiálom (piesok, drva a pod.) 

 
4. Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať  na to, aby sneh z vozoviek nebol nahŕňaný na 

chodníky, ale len na okraj cesty, aby sa zabránilo znemožneniu chodenia po chodníkoch , prechodu 
cez vozovky a vchodom do budov. Plochy na nakladanie a vykladanie tovaru, palív a odvoz 
domového odpadu musia zostať voľne prejazdné. 

 
5. Pri snežení,   alebo tvorbe námrazy v nočnej dobe,  musia byť chodníky v meste    očistené    a 

ošetrené posypovým materiálom podľa technických možností TS    mesta do 06,00 hodiny.     V 
schodnom stave musia byť udržané najmenej  do 20.00 hodiny. 

 
6. Pri odhŕňaní  snehu sa postupuje  tak,   že v prvom rade  sa odhŕňa sneh z    mestských komunikácií v    

nižšie uvedenom poradí,     pritom zároveň z    najdôležitejších križovatiek,  postupne    z prechodov 
pre chodcov,   z chodníkov a z hlavných parkovísk. 

 
Mestské komunikácie sú podľa dôležitosti rozdelené  nasledovne: 

 
I. Nám. Slobody, Hurbanova, J. Weisseho, J. Hašku, čsl. armády, Budovateľská I., Komenského, 

Hviezdoslavova, M. R. Štefánika, Krčméryho, kpt. Nálepku, Piešťanská, autobusové nádražie,   
Malinovského, Dibrovova, (i okolo nemocnice),  Vysoká,  M. Rázusa, J. Kréna, SNP, Jasná, 
Javorinská,  Karpatská, Jánošíkova,       Sasinkova,       Športová,       Tematínska, Priemyselná,       
Banská,     Tehelná       (až po otoč), Dukelská, Železničná I. a II., Krátka, Inovecká. 

 
II. l. mája,  D. Štubňu,  Hollého, Benkova, Kmeťova, Robotnícka, Slovanská, 

Bernolákova, F. Kráľa, Škultétyho, M. Chrásteka, Považská, Nová, Jilemnického, S. Jurkoviča, 
Brigádnická,   Zelená, Vajanského, Čulenova, Ružová, Košikárska,   Sadová, Izbická,  Kvetinová,   
Záhradná, Severná,   O. Plachého,   Royova,  Kukučínova,   Tajovského. 

 
III. Partizánska, Obrancov mieru, Kuzmányho, Šafárikova, Šoltésovej, Langsveldova, Jesenského, 

Svätoplukova, Bajzova, Vinohradnícka, Lipová, Stredná, Letná, Slnečná, Poľná, Mlynská, 
Mostová, Riečna, a ostatné okrajové komunikácie. 

 
Za údržbu ciest na území mesta v správe SSC /ul. Trenčianska, Beckovská, Ľ. Podjavorinskej, Mnešická, 
Srnianska, Odborárska, Holubyho, Klčové, J. Kollára, Štúrova, Čachtická, Bzinská) zodpovedá SSC Nové 
Mesto nad Váhom. 
 
Časové limity pre začatie výkonov v zimnej, údržbe pri snežení: 
 
Na MK I. poradia dôležitosti   do 30 minút 
Na MK II. poradia dôležitosti  do l hodiny 
Na MK III. poradia dôležitosti  do 2 hodín 
 
Čas vykonania  zimnej  údržby pri  poľadovici alebo  klzkosti: 
 
Na MK I. poradia dôležitosti  do 6 hodín 
Na MK II. poradia dôležitosti  do 12 hodín 
Na MK III. poradia dôležitosti nad 12 hodín 
 

7. Odvoz snehu    zhrnutého do    hromád vykonáva,    resp.  organizuje TSM. 
 

8. V prípade, že napadne väčšie množstvo snehu za účelom jeho odvozu z príslušnej mestskej 
komunikácie, sú fyzické a právnické osoby povinné po výzve uverejnenej v mestskom rozhlase, resp. 



iným vhodným spôsobom presunúť dočasne svoje osobné príp. nákladné motorové vozidlá na 
vyznačené parkoviská. V prípade, že tak do stanoveného času neurobia, TSM zariadi odtiahnutie ich 
vozidla a náklady s tým spojené vyúčtuje majiteľovi (užívateľovi) vozidla. 

 
§ 11 

Čistota a poriadok v domoch a iných nehnuteľnostiach 
 

1. Poriadok    a čistotu v    domoch upravuje domový    poriadok mesta, resp.  domové poriadky iných 
právnických osôb. 

 
2. Vlastníci     (užívatelia)     prevádzkových   miestností    sú povinní zabezpečiť riadne    označenie 

prevádzky a starať   sa o náležitú čistotu a úpravu výkladných skríň. 
 

3. Úpravy    fasád     (druh,     farba)     domov musia vlastníci    objektov dopredu    odsúhlasiť    s      
MsÚ,     oddelením    výstavby.  Mesto môže nariadiť  u vybraných lokalít farebnú úpravu fasád. 

 
§ 12 

Odpady 
 

1. Odpadom je vec, ktorej  sa chce majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec,  ktorej odstránenie je 
potrebné z hľadiska starostlivosti o  životné prostredie a  ochranu životného prostredia. 

 
2. Pôvodcom odpadov je právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, pri činnosti 

ktorej vznikajú odpady. Pre komunálny odpad, ktorý vzniká na území mesta sa za pôvodcu považuje 
mesto. 

 
3. Nakladaním s komunálnym odpadom je z poverenia mesta oprávnená organizácia Technické služby 

mesta Nové Mesto nad Váhom. 
 

4. Do    komunálneho    odpadu    patrí    napr.    popol,     smeti,     črepy, kuchynské odpady,  hmoty,   
ktoré    vznikajú v domácnosti  a nedajú sa využiť  ako druhotná surovina a    pod.  Do komunálneho 
odpadu patria aj   splaškové vody    žúmp.   Do komunálneho     odpadu nepatrí nebezpečný odpad a 
druhotné suroviny ako kov,   papier,   textil, guma,       korok,       sklo,       organický      materiál       
živočíšneho    a rastlinného    pôvodu,     hlina,     stavebné    odpady,   oleje batérie, pohonné       
hmoty,     riedidlá,       farby,   tuky      a    mazadlá,     jedy, zdravotnícky odpad a podobne. 

 
5. Nebezpečný    odpad    je    taký    zvláštny    odpad,     ktorý    svojimi vlastnosťami,   najmä    

toxicitou,        infekčnosťou,     dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, 
karcinogénnymi,  teratogénnymi a mutagénnymi    je,   alebo môže byť nebezpečný pre  zdravie 
obyvateľov,   alebo životné prostredie. Druhotnou    surovinou    je    surovina,     alebo    materiál  
získaný z odpadu,   ktorý je spôsobilý na ďalšie využitie.   Odpadom zostáva až do jeho spracovania. 

 
6. Mesto      vypracováva      a      aktualizuje      program      odpadového hospodárstva    a riadi sa ním. 

 
§ 13 

Povinnosti producentov odpadu 
 

1. Fyzické a právnické osoby, ktoré sú producentmi komunálneho odpadu sú povinné vznik  odpadov čo 
najviac obmedzovať. Ďalej sú povinné nakladať s odpadmi podľa nariadenia mesta o triedení KO a o 
nakladaní s KO a sú povinné triediť odpad a pripraviť ho k odvozu v stanovenom termíne na určenom 
mieste. 

2. Spaľovať domové odpady pri rodinných domoch sa zakazuje. Rastlinný odpad zo záhradkárskej  
činnosti pri domoch a záhradkových osadách je povolené spaľovať len v pondelok a vo štvrtok, 
pokiaľ tieto dni nie sú sviatkami. 



 
§ 14 

Povinnosti majiteľa (užívateľa) objektu 
 

1. Majiteľ  (užívateľ)  každého  objektu je povinný vlastniť  potrebný počet zberných nádob. 
 

2. Majiteľ  (užívateľ)  objektu je povinný objednať u TSM odvoz domových odpadkov s uvedením počtu 
zberných nádob tak, aby k miestu  nakládky bolo  čo najbližšie,  zabezpečiť riadne uskladnenie 
odpadkov a dbať, aby tieto boli na odvoz riadne pripravené. 

 
3. Počet potrebných zberných nádob pre odvoz domových odpadkov určí majiteľ (užívateľ) domu, resp. 

iného objektu, po dohode s TSM podľa množstva očakávania odpadu a frekvencie jeho vývozu. 
 

§ 15 
Umiestnenie zberných nádob 

 
1. Vlastník (užívateľ) domu je po prípadnej dohode s TSM povinný vybrať miesto pre zberné nádoby 

tak, aby boli prístupné, n mieste odkiaľ možno bez časových strát a zvláštnych ťažkostí nádoby 
vynášať. Pri určení miesta treba dodržiavať  hygienické a estetické zásady a dbať hlavne o to, aby: 

a) nebol rušený vzhľad okolia, 
b) zberné nádoby neboli v tesnej blízkosti detských ihrísk, 
c) premiestňovanie zberných nádob na miesto nakládky odpadkov do zberného vozu pre odvoz 

odpadkov bolo čo najľahšie, 
d) stanovištia boli podľa možnosti kryté, nádoby uložené na spevnenom podklade, chránené proti dažďu, 

vetru a slnku, 
e) povrch  stien a podlaha stanovišťa boli hladké a ľahko čistiteľné, 
f) pre zberné nádoby umiestnené v miestnosti obytného objektu bolo zabezpečené jej dobré vetranie, 
g) stanovištia pre zberné nádoby na odpady,  ktoré sú mimo budovy, boli umiestnené pokiaľ je to možné 

v miestach pohľadovo odľahlých a  maskované zeleňou. Vzdialenosť takýchto stanovíšť od domu má 
vyhovovať z hľadiska verejnej hygieny a donášky odpadkov z priľahlých domov, 

h) vzdialenosť stanovišťa zberných nádob od miesta nakládky nebola, pokiaľ je to možné, vo väčšej 
vzdialenosti než 10 m a bol k nej bezpečný a dostatočne široký prístup, 

i) pri novej výstavbe sú investori povinní rešpektovať zásadu, že stanovištia pre zberné nádoby na 
odpady majú byť umiestnené tak, aby nespôsobovali hygienické a estetické závady a aby zberný voz 
mohol prísť do ich bezprostrednej blízkosti. 

 
2. Vyhradené miesto zberných nádob určí TSM za spoluúčasti vlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti. 

 
3. Ak nastanú okolnosti,  ktoré znemožňujú, alebo podstatne sťažujú prístup k vyhradenému miestu pre 

nádoby, je vlastník (užívateľ)  domu povinný postarať sa o ich vynesenie až na 
miesto,  kde je prístup možný a postarať sa o uloženie na patričné miesto. 

 
4. Pri odvoze odpadov sú TSM povinné zabezpečiť, aby zberné nádoby boli ponechané na okraji 

chodníkov, alebo na okraji vozoviek len po dobu nevyhnutne potrebnú pred vyprázdnením 
nádob a aby boli odnesené späť na pôvodné miesto. 

 
5. Vyhradené miesto zberných nádob udržujú v čistote vlastníci (užívatelia) objektov na svoj náklad. 

 
6. TSM sú povinné (hlavne v letných mesiacoch) vykonať  dôkladnú dezinfekciu zberných nádob. 

 
§ 16 

Príprava domových odpadov na odvoz 
 

1. Vlastník  (užívateľ)  domu je  povinný postarať sa o to, aby odpady boli v zberných nádobách riadne 



pripravené na odvoz. Domové odpady sú riadne pripravené na odvoz ak: 
a/ sú riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách  
b/ je umožnený prístup k nádobám 
 

2. Pri ukladaní domových odpadov do zberných nádob treba nádoby naplňovať, postupne a nie je 
dovolené ich preplňovať 

 
3. Do zberných nádob určených na triedený zber odpadov vloží majiteľ /užívateľ/ objektu len taký 

odpad, na ktorý je zberná nádoba určená. 
 

4. Do nádob nie je dovolené ukladať hmoty a odpady, ktoré nepatria do domového odpadu par. 12, ods. 
2/. Nie je ďalej povolené do zberných nádob sypať horúci popol alebo škváru a vodou ich tam 
polievať, ukladať odpady mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na iné účely. 

 
5. Vlastník /užívateľ/ domu a TSM musia dbať, aby domové odpady boli odvážané včas a nedochádzalo 

k preplňovaniu nádob a znečisťovaniu stanovišťa v dôsledku oneskoreného odvozu. 
 

DRUHÁ ČASŤ 
Mestská zeleň 

 
§ 17 

Pojem,  význam a klasifikácie zelene 
 

1. Za zeleň sa považujú súbory stromov, kríky, trávniky, kvetiny, ojedinelé rastúce dreviny i nádoby so 
zeleňou. Súčasťou týchto ucelených súborov zelene sú aj príslušné doplnkové zariadenia, ako cesty, 
chodníky, prístrešky, pergoly, detské ihriská, lavičky, vodné plochy, fontány, súkromné okrasné a 
ovocné záhrady pri obytných domoch, inštitúciách a podnikoch. 
 

2. Zelené plochy sa z hľadiska ich určenia a spôsobu členia na:  
a) zeleň    verejnú /užívanie ktorej  nie    je obmedzené časom ani druhom návštevníkov - mestský    

park,  zeleň sídlisk,  parčík, Lesopark,   rekreačná zeleň,   cestné zelené pásy/. 
 

b) zeleň vyhradenú /užívanie    ktorej  je obmedzené časom,   alebo druhom    návštevníkov     -    
školské    záhrady,   materské školy, detské    jasle,     liečebné      ústavy,  areál závodov,   
uzavreté priestory dvorov    obytných domov,   zeleň    športových ihrísk, kúpaliská,  zeleň    pri 
cintorínoch,   zeleň   pri  individuálnej zástavbe a súkromných pozemkoch/. 

 
O    tom    či    ide    o    verejnú    alebo    vyhradenú    zeleň v sporných prípadoch rozhodnú odborné 
referáty MsÚ a    správca zelene. 

 
§ 18 

Príprava územno -plánovacích 
podkladov a projektovej dokumentácie 

 
1. Úprava plôch pre tvorbu zelene musí byť premietnutá do projektov pri všetkých investíciách bytovej, 

občianskej, priemyselnej a inej účelovej výstavby v meste. Zeleň musí mat osobitnú projektovú 
dokumentáciu, ktorá je súčasťou komplexnej dokumentácie stavby - objektu alebo je spracovaná ako 
samostatná projektová dokumentácia. 

 
2. Pre zabezpečovanie prípravných a projektových prác musí byť zámer pri tvorbe zelene, alebo na jej 

úpravu, resp. zrušenie zelene  osobitne  prerokovaný  z  hľadiska  urbanistického, estetického a 
ochranárskeho v komisiách MsÚ pri mestskom zastupiteľstve. 
V rámci prípravy a projektových prác súčasťou projektovej dokumentácie musí byť spracovaný 
osobitný projekt na ochranu vyrastenej zelene. 



Zámer tvorby novej zelene musí byť z hľadiska územného plánovania v súlade so smerným územným 
plánom mesta. 

 
§ 19 

Tvorba zelene 
 

1. Prostriedky na tvorbu a úpravu zelene zabezpečujú investori vo svojom pláne, ako neoddeliteľnú 
súčasť investícií a nesmú byť použité na iný účel. Tvorba zelene sa musí uskutočňovať podľa 
schváleného projektu s rešpektovaním schválenej urbanistickej koncepcie. 
Zodpovedný technický dozor zabezpečuje investor. Za účelom kontroly kvality technického dozoru 
investora pri budovaní verejnej zelene mesto určí právnickú alebo fyzickú osobu s ktorou  je  povinný  
pracovník  poverený technickým dozorom investora spolupracovať. 
 

2. Projektovú dokumentáciu na vytváranie verejnej a vyhradenej zelene je povinný prerokovať investor 
alebo z jeho poverenia na základe investora danej plnej moci projektant z TSM. 

 
3. Sieť polievacích vodovodov treba spresniť už v projekte tak, aby bola na polievanie zelene 

zabezpečená dostatočná dimenzia vodovodného vedenia. 
 

4. Právnické a fyzické osoby, majitelia budov, obytných domov a obchodov,  sú povinní  zeleň 
udržiavať,  zveľaďovať a účelne rozširovať. 

 
5. Investor chodníkov je povinný pre výsadbu stromov ponechať otvory náležitej veľkosti. 

 
6. Investor  je pri výsadbe  povinný zabezpečiť vyhovujúce podložie,  hospodárne zaobchádzanie s 

ornicou a dodržiavanie stanovenej vrstvy kvalitnej ornice. 
 

7. Pri stavebných a iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu   existujúcej zelene. 
 

8. Kolaudácií ukončených sadových úprav sa zúčastňuje zástupca orgánu štátnej správy životného 
prostredia v Novom meste nad Váhom, MsÚ ako i zástupca budúceho užívateľa. 

 
§ 20 

Údržba zelene 
 

1. Za rozvoj a údržbu zelene zodpovedá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je jej vlastníkom, alebo 
užívateľom. 

 
2. Povinnosťou vlastníka /užívateľa/ zelene je udržiavať zeleň a jej súčasti v riadnom stave sústavnou 

údržbou, opravou ako i starostlivosťou o čistotu. Ďalej je povinný zabezpečiť 
bezpečnosť príslušných komunikácií. 

 
3. Vlastník /užívateľ/  zelene je povinný udržovať zeleň takým spôsobom,  aby nebol rušený účel, 

ktorému má zeleň,  resp. zelené plochy slúžiť. Pri údržbe sa musí zabezpečiť dosádzanie rastlín tak, 
aby bol zachovaný ideový charakter budovaného diela. 

 
4. Zásahy iných organizácií do jestvujúcej zelene sú možné iba so súhlasom orgánu štátnej  správy a 

vlastníka, alebo užívateľa pozemku a správcu zelene. 
 

5. V  rámci údržby zelene  sú právnické a  fyzické osoby povinné likvidovať na pozemkoch, ktorých sú 
vlastníkmi alebo užívateľmi, burinu a inú nepríslušnú zeleň. 

 
 

 



§ 21 
Ochrana zelene 

 
1. Zakazuje sa  akékoľvek poškodzovanie zelene,  kvetinových záhonov, stromov,  kríkov,  trávnikov a  

iných  okrasných porastov v zmysle príslušných zákonných ustanovení o ochrane 
prírody a krajiny a nariadení mesta. 

 
2. Zakazuje sa na plochách verejnej zelene umiestňovať informačné a reklamné tabule bez súhlasu 

vlastníka /užívateľa/ pozemku, mesta a správcu zelene. 
 

3. Návštevníci verejnej  zelene sa musia riadiť pokynmi TSM a informačnými tabuľami umiestnenými v 
zeleni. 

 
4. Nahradiť  škodu za spôsobené poškodenie zelene je povinná právnická alebo fyzická osoba, ktorá 

škodu spôsobila, resp. zavinila, prípadne rodičia  alebo  zákonní   zástupcovia nesvojprávnych osôb. 
 

5. Ak  spôsobenú  škodu  dobrovoľne  neodstráni  právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podľa par. 23 
ods. 5 tohto štatútu povinná tak urobiť, vykoná to z poverenia MsÚ organizácia 
poverená správou verejnej zelene alebo iná organizácia. Náklady s tým spojené sa vyúčtujú právnickej 
alebo fyzickej osobe,  ktorá škodu zapríčinila, pričom sa uloží pokuta v zmysle platných právnych 
noriem. 

 
§ 22 

Správa verejnej zelene 
 

1. Správu verejnej zelene vykonávajú a zabezpečujú TSM. 
 

2. Správu a údržbu vyhradenej zelene vykonáva a zabezpečuje jej vlastník, resp. spravovateľ. 
 

3. Správu a údržbu zelene v uzatvorených domoch, obytných blokoch zabezpečujú Mestský bytový 
podnik v Novom Meste nad Váhom , Stavebné bytové družstvo občanov Nové Mesto nad Váhom a 
organizácie spravujúce bytový fond za priamej účasti výborov volebných obvodov, bytových 
spoločenstiev a pod odborným dohľadom TSM. 

 
4. Na dodržiavanie týchto opatrení dohliadajú výkonné orgány MsÚ, príslušníci MsP, výbory volebných 

obvodov,  TSM a bytové spoločenstvá na území mesta. 
 

TRETIA  ČASŤ 
Poriadok na trhu 

 
§ 23 

Trhový poriadok 
 
Prevádzku trhu určuje  trhový poriadok,   schválený mestským zastupiteľstvom mesta dňa 27.8.1991 a 
vydaný Nariadením mesta č.   3/91.   Tento stanovuje podmienky predaja na trhovisku. 
 

§ 24 
Umiestnenie trhoviska 

 
Trhovisko sa umiestňuje na čistom a bezprašnom mieste. Plocha trhoviska musí byť bezprašná, ľahko 
zmývateľná, čistiteľná, s vyspádovaním pre odtok vody. 
Zároveň treba zabezpečiť vyhovujúcu kanalizáciu pre odpadové a splaškové vody a sústavnú technickú 
údržbu trhoviska a jeho nezávadnú hygienickú úroveň. 
Potraviny pri predaji nesmú byť umiestnené nižšie ako 70 cm od zeme a musia byť dostatočne a primerane 



chránené pred znečistením a vonkajšími vplyvmi. 
 

§ 25 
Zabezpečenie vody pre trhovisko 

 
TSM sa starajú o to, aby bol pre trhovisko zabezpečený prívod dostatočného množstva vody, ktorá slúži na 
umývanie rúk, osvieženie zeleniny a kvetov a pre prevádzku trhu a osobnú hygienu. 
 

§ 26 
Hygienické zariadenie pre trhovisko 

 
Pre návštevníkov a predávajúcich na trhovisku treba zabezpečiť WC, oddelene podľa pohlavia. V 
sociálnych zariadeniach, prípadne v ich predsieňach sa treba náležite postarať o dobru údržbu zariadenia a 
ich sústavné čistenie. 
 

§  27 
Uskladňovanie a odstraňovanie odpadu a smetí z  trhoviska 

 
Správa trhoviska /prevádzkovateľ/ musí zabezpečiť vyhradený priestor pre sústredené skladovanie smetí a 
odpadkov v dobre uzavierateľných nádobách.   Okrem toho  treba trhovisko vybaviť stabilnými nádobami 
na odpady pre návštevníkov /kupujúcich/. Po skončení  stanoveného  trhového času sa musí správa 
trhoviska postarať o riadny pravidelný denný odvoz nahromadených smetí a odpadu.  Taktiež je  povinná 
zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu vyhradeného priestoru pre sústredenie smetí a odpadu /aspoň l-krát 
týždenne/ a v prípade potreby vykonali dezinfekciu a deratizáciu tohto priestoru.   Po skončení  trhu treba 
pohyblivé  stánky a nepevne umiestnené stoly slúžiace predaju odpratať a trhovisko dôkladne očistiť a 
upratať. 
Tam, kde pre predaj sú na trhovisku k dispozícii pevné stoly, je ich používanie pre trhovcov povinné a títo 
sú povinní ich chrániť pred poškodením a udržovať v čistote. 
  

§ 28 
Lekárska prehliadka osôb pracujúcich na trhu. s potravinami 

 
Osoby,  resp.  pracovníci,  a to aj prechodne pracujúci,  ktorí prichádzajú do styku s potravinami,   musia sa 
podľa vyhl. č. 103/84 Zb.      Ministerstva      zdravotníctva      a      spravodlivosti    podrobiť lekárskej  
prehliadke    a    musia    mať    pri    sebe    platný zdravotný preukaz. 
 

§ 29 
Znalosť  základných hygienických 

požiadaviek pri predaji na trhu 
 
Osoby činné pri manipulácii  s potravinami i poľnohospodárskymi výrobkami musia poznať  základné 
hygienické pravidlá,   zodpovedajú za ich zdravotnú nezávadnosť a za dodržiavanie hygienických zásad pri  
ich predaji.  Musia mať pracovné plášte jasnej   farby a ženy používať čelenky.   Sústavným umývaním rúk 
musia tieto udržiavať v čistote.  Osoby,   ktoré vykonávajú príležitostný predaj poľnohospodárskych 
výrobkov,  nemusia mať zdravotný preukaz. 
Osoby,   ktorých zjav,   alebo ochorenie /najmä kožné/ vzbudzujú odpor,  nesmú predávať na trhu. 
 

§  30 
Povinnosti prevádzkovateľa  trhoviska 

 
Povinnosti prevádzkovateľa trhoviska sú: 

- zabezpečiť dozor predajom 
- mať zodpovednosť za poriadok na trhovisku,   tržnici,  priebežné a konečné upratovanie týchto 

priestorov a objektov, 



- obhospodarovať trhové zariadenie, 
- zabezpečiť, aby stánky a ostatné zariadenia zodpovedali hygienickým a bezpečnostným predpisom 
- prideľovať, predávajúcim miesto k predaju 
- dozerať na dodržiavanie trhového poriadku 
- kontrolovať, či osoby predávajúce huby majú osvedčenie podľa par. 26 odst. 2 vyhl. č. 45/66 Zb. 

oprávňujúce ich na predaj týchto plodín a potvrdenie, vydané úradným znalcom húb, 
- kontrolovať zdravotné preukazy osôb, ktoré predávajú potravinársky tovar, zabezpečovať 

dodržiavanie hygienických a protiepidemických predpisov a napomáhať zdravotníckym, 
veterinárnym a iným kompetentným orgánom pri výkone dozoru, 

- dbať, aby všetky stánky boli označené menom osoby, zodpovednej za prevádzku 
- zabezpečiť vstupnú kontrolu všetkých požívatín predávaných, na trhu, 
- zabezpečiť označenie predávaného tovaru na trhu cenovkami. 

 
§ 31 

Povinnosti predávajúcich 
 
Predávajúci sú povinní: 

- udržiavať osobnú hygienu stanovišťa  
-    zodpovedať za zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru 
- mať čistý pracovný alebo občiansky odev pri výkone svojho povolania, ako aj platný súhlas MsÚ 
- mať platný zdravotný preukaz u seba spolu s obč. preukazom 
- starať sa o zdravotnú nezávadnosť predávaných požívatín a dbať o prevádzkovú hygienu stanovišťa 
- po ukončení predaja zanechať stanovište čisté a upratané. 

 
§ 32 

Zdravotná kontrola 
 
Kontrolu obsahu dusitanov a dusičnanov v zelenine vykonávajú orgány ústavu hygieny a epidemiológie 
Trenčín v spolupráci s MsÚ. Pri zistení zvýšeného množstva dusíkatých látok je predávajúcemu udelený 
zákaz predaja akéhokoľvek druhu zeleniny na mestskom trhovisku na dobu l roka v zmysle uznesenia rady 
MsNV č. 264/90-R zo dňa 20.9.1990. 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

Pestovanie rastlín a chov hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat, 
divých zvierat a iných živočíchov na území mesta. 

 
§ 33 

Všeobecné ustanovenie 
 
Na území mesta možno pestovať rastliny a chovať živočíchov pri dodržaní právnych noriem v oblasti 
ochrany prírody, veterinárnej starostlivosti a stavebného zákona v súlade s ustanoveniami tohoto štatútu. 
 

§ 34 
Rozsah platnosti 

 
1. Zákonom chránené rastliny možno pestovať iba so súhlasom príslušného orgánu štátnej  správy pri 

vytvorení hodných podmienok a v rozsahu, ktorým sa nezasahuje do iných práv a záujmov 
chránených zákonom. 
 

2. Chov živočíchov sa vzťahuje na: 
- chov hospodárskych zvierat, ako sú kone, hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, králiky, nutrie, 

hydina, holuby, včely a pod., 
- chov spoločenských zvierat, ako psy a mačky, 



- chov divých zvierat a nebezpečných živočíchov, ako napr. hmyz, plazy, obojživelníky, papagáje 
a pod. 

 
3. Chovateľ živočíchov sa musí pri ich chove riadiť právnymi normami na ochranu zvierat, o  chove 

hospodárskych zvierat, chove spoločenských zvierat,  divých zvierat a nebezpečných 
živočíchov,  ako aj  zákonom o ochrane prírody a krajiny a veterinárnej starostlivosti. 

 
§   35 

Zákaz chovu zvierat  vo  vyznačených oblastiach 
 

1. Zakazuje sa chov hospodárskych zvierat v historickom jadre mesta ( Nám. Slobody, Komenského, J. 
Hašku., Palkovičova, J. Gábriša, P. Matejku, Čsl. armády, Hurbanova, Weisseho, v sídliskách 
komplexnej bytovej výstavby, pri bytových domoch, verejných budovách, v areáloch základných a 
stredných škôl, materských škôl, detských jaslí, zdravotných, kultúrnych a sociálnych zariadeniach. 

 
§ 36 

Evidencia a chov psov v meste 
 
V zmysle § 13 zákona NR SR č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení jeho neskorších zmien a 
doplnkov mesto usmerňuje a eviduje chov psov takto: 

- chovateľ psa je právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá psa z akéhokoľvek dôvodu, hoci len 
prechodne chová, alebo ošetruje, 

- chovateľ psa je povinný viesť evidenciu o chove a označiť psa spôsobom ustanoveným mestom, 
- chovateľ psa je povinný vlastniť zdravotný preukaz psa s potvrdením  o  zdravotnom  stave a  

vykonanom očkovaní  s identifikačnými údajmi chovateľa a zvieraťa, 
- chovateľ psa staršieho ako 6 mesiacov je povinný prihlásiť psa do 15 dní po dovŕšení tohoto veku do 

evidencie finančného oddelenia MsÚ a opatriť ho  evidenčnou známkou.  Stratu psa, 
alebo akúkoľvek zmenu v chove psa, stratu,  alebo odcudzenie evidenčnej  známky je chovateľ 
povinný odhlásiť do  15  dní finančnému oddeleniu MsÚ, 

- pes  starší  ako 6 mesiacov sa označuje trvalo čipom, alebo tetovaním,   alebo počas  vodenia mimo  
chovného priestoru príveskom umiestneným na obojku. Z označenia musí byť zrejmé, kto je 
chovateľom psa a kde  je pes  evidovaný na účely miestneho poplatku, 

- chovateľ psa sa musí zdržať všetkého, čo by nad mieru primeranú pomerom obťažovalo iného, alebo 
čím by vážne ohrozoval výkon práv, medzi čo patrí obťažovanie hlukom, pachmi, pevným,  alebo 
tekutým odpadom a nesmie nechať vniknúť psa na cudzí pozemok, 

- chovateľ  psa je  povinný dbať,   aby chovom  psa nebolo poškodzované životné prostredie v meste a 
narušované vzťahy medzi občanmi, 

- chovateľ psa je povinný postarať sa o vhodné a bezpečné ukladanie tiel uhynutých,   mŕtvo 
narodených,  nedonosených a zmárnených  zvierat až  do  ich  odvozu,   alebo neškodného 
odstránenia, 

- vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta, na ktorých je voľný pohyb spoločenských zvierat 
zakázaný možno len na vôdzke (remeni, vodítku), 

- vôdzku, na ktorej je pes vedený mimo chovného priestoru, alebo mimo zariadenia na chov možno 
uviazať len na obojok, alebo náprsný postroj, 

- vodiť psa mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov môže iba osoba,  ktorá je fyzicky a 
psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácii, 

- psa nemožno nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve a na miestach,  kde  je voľný 
pohyb spoločenských zvierat zakázaný  

- psa  nemožno vodiť  na miesta  označené tabuľkou   "zákaz vodenia psov", 
- chovateľ je povinný dostaviť sa so psom k povinnému ochrannému očkovaniu proti besnote, 
- chovateľ psa je povinný dať psa, ktorý poranil občana okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom a 

vydať zranenému potvrdenie o veterinárnej prehliadke psa. 
 

 



§ 37 
Nakladanie so psami a inými zvieratami neznámeho majiteľa 

 
1. Mesto spolupracuje s organizáciami oprávnenými, k odchytu, izolovaniu,  prípadne utrateniu psov,  

ako aj iných zvierat ohrozujúcich bezpečnosť občanov a neodkladne vykonáva nápravné opatrenia. 
 

2. Mesto vyzve kompetentnú organizáciu na odchyt a odstránenie takýchto zvierat, pričom spolupracuje 
s okresnou veterinárnou správou, MsP, OOPZ SR, prípadne inými poverenými organizáciami 
štátnej správy.  Ide najmä o prípady: 

- voľne sa potulujúcich psov a iných zvierat, 
- zatúlaných psov a iných zvierat, 
- pozostalých po chovateľoch, 
- určených na odňatie majiteľovi, alebo na utratenie, 
- určených na pozorovanie,  alebo karanténovanie,  ak toto nemôže zabezpečiť chovateľ. 

 
§ 38 

Spoločné ustanovenie 
 

1. O chove zvierat,  ktoré nie sú uvedené v tomto štatúte rozhoduje v súčinnosti s okresným hygienikom 
a okresnou veterinárnou správou príslušný referát MsU. 

 
2. Ustanovenia tohto štatútu sa nevzťahujú na účinkovanie cirkusov,  zverincov, výstav,  pretekov, na 

ktoré sa vzťahujú iné právne normy. 
 

3. Za dodržiavanie ustanovení tohto štatútu a zabezpečenie jeho výkonu sú kompetentné  orgány mesta,  
veterinárne správy, štátneho zdravotného ústavu, MsP a iné kompetentné orgány štátnej správy. 

 
PIATA ČASŤ 

Správa a poriadok na cintorínoch 
 

§ 39 
Povinnosti užívateľov cintorína 

 
Cintoríny (pohrebiská) zriaďuje MsÚ so súhlasom okresného hygienika. Správou cintorína poverí MsÚ 
fyzickú, alebo právnickú osobu svojim rozhodnutím. Poverený správca cintorína zabezpečuje všetky úkony 
a činnosti podľa platného cintorínskeho poriadku odsúhlaseného Štátnym okresným hygienikom v zmysle 
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR/66 Zb. o postupe pri úmrtí a pohrebníctve v znení jej neskorších 
zmien a doplnkov. 
 

ŠIESTA ČASŤ 
Zvláštne hygienické opatrenia 

 
§ 40 

Hygiena životného prostredia 
 

1. Zakazuje sa vykonávať letecké postreky jedovatými a zdraviu škodlivými látkami do vzdialenosti l 
km obývaných častí mesta vrátane rekreačných a chatových oblastí. 

 
2. V snahe zlepšiť podmienky životného prostredia je každá právnická a fyzická osoba povinná 

rešpektovať výzvu mesta s vykonaním deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác. 
 

 
 
 



SIEDMA ČASŤ 
Kontrola dodržovania a štatútu a trestné sankcie 

 
§ 41 

Povinnosti právnických a fyzických osôb a sankčný postih 
 

1. Je povinnosťou každého obyvateľa mesta upozorniť a oznámiť každé poškodenie verejných zariadení 
a porušenie ustanovení tohto štatútu s uvedením vinníkov orgánom MsÚ, alebo Obvodnému 
oddeleniu Policajného zboru SR. 
 

2. Kontrolu dodržovania  ustanovení  tohto   VZN vykonávajú orgány mesta /poslanci, komisie, výbory 
volebných obvodov, MsP, bytové spoločenstvá/,  orgány  obvodného  oddelenia Policajného zboru SR 
Nové Mesto n. V., orgán hygienickej služby a iné zmocnené orgány. 
 

3. Za nedodržanie  tohto  VZN a konania v rozpore s jeho ustanoveniami budú fyzické a právnické 
osoby postihované podlá zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, 
zákona SNR č. 53/75 Zb., trestné sankcie podlá zákona č.  150/69 Zb. o prečinoch, alebo trestného 
zákona č. 140/61 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zákona o nakladaní s vodami č. 138/73 Zb., zákona č. 238/91 Zb. o 
odpadoch, zákona č. 309/91 Zb.  o ovzduší, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho 
neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákona NR SR č. 
17/92 o životnom prostredí a iné. Pri opakovanom porušení tohto nariadenia mesta, udelí mesto 
fyzickej, alebo právnickej osobe, ktorá sa porušenia dopustila, pokutu vo výške dvojnásobku 
pôvodnej pokuty. 
 

4. Zodpovednosť za  konanie  podľa tohto VZN má vlastník objektu, veci a pod.. Užívateľ len v tom 
prípade, ak na neho vlastník zmluvne preniesol predmetnú povinnosť. 

 
ÔSMA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 
 
Toto VZN bolo schválené na 5. zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad 
Váhom dňa 7.  9.  1999 uznesením  MsZ č. 70/1999,  - MsZ a nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 1999. 
Zároveň sa ruší doteraz platné VZN č. 1/92-nar. schválené na 8. zasadnutí MsZ dňa 25. 2. 1992 uznesením 
č. 65/92 - MsZ /a/ i s jeho dodatkom č. l schválenom na 4. zasadnutí MsZ, konanom dňa 27. 6. 1995 
uznesením č. 48/95 - MsZ a dodatkom č. 2 schválenom na 5. zasadnutí MsZ, konanom dňa 5. 9. 1995 
uznesením č. 61/95 - MsZ /a/. 
 
 

Ing. Jozef Trstenský 
          primátor mesta

 
V Novom Meste nad Váhom 
dňa 7.9.1999 

 



 

 
DODATOK č. 1 

 
k Všeobecnému  záväznému nariadeniu  mesta Nové  Mesto nad  Váhom č.5/99 - VZN O ochrane a 
zveľaďovaní životného prostredia v meste 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom sa uznieslo na tomto dodatku č. l k Všeobecnému 
záväznému nariadeniu č. 5/99 - VZN O ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste, ktorým sa 
mení Prvá časť §10 ods. l takto: 
 
Prvá časť §10 ods. l bude znieť: 
 
Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť vozoviek okrem chodníkov zabezpečujú podľa 
osobitného programu TSM a Slovenská správa ciest Nové Mesto nad Váhom /ďalej len SSC/, ktoré 
vykonávajú podľa potreby posýpanie povrchu vozoviek inertným materiálom /bez škváry/, chemickým 
posypom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, 
výpadových ciest, ulíc s premávkou hromadných dopravných prostriedkov a prechodov pre chodcov. Sneh 
sa odváža na skládky určené MsU. 
 
Tento dodatok bol schválený na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom dňa 
25.4.2000 uznesením č. 148/2000 – MsZ a nadobúda účinnosť dňom 9.5.2000  
 
 
 
 

 
V Novom Meste nad Váhom,      Ing. Jozef Trstenský 
dňa 25.4.2000           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D O D A T O K  č. 2 
 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/99-
VZN Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v meste 

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom: 

I. Mení textovú časť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/99-VZN 
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v meste v § 13 ods. 2 takto: 

2. Zakazuje sa: 
 

a/ spaľovať domové odpady pri rodinných domoch, 
b/ spaľovať a inými spôsobmi zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z 

parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene, ak je súčasťou komunálneho odpadu, 
na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 

 
 

II. Za bod č. 3 v § 4 1  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/99-VZN 
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v meste sa vkladajú body č. 4 a č. 5: 

4. Za konanie v rozpore s ustanovením § 13 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia, môže 
mesto uložiť v súlade s § 80 ods. 2 písm. a/ zákona NR SR číslo 223/2001 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákona/ pokutu do 5.000,- Sk. 

5. Výnosy z pokút sú podľa § 8 0  ods. 5 zákona príjmom rozpočtu mesta. 
 

III. Bod č. 4 v § 41 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/99-VZN 
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v meste sa označuje a bod č. 6. 

 

Tento dodatok bol schválený na 18. zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto 
nad Váhom dňa 25.10.2005 uznesením č. 327/2005-MsZ a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2006. 

 

Ing. Jozef T r s t e n s k ý  
primátor mesta 

 
V Novom Meste nad Váhom  

Dňa 25.10.2005 


