Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí podľa § 4 ods. 3 písmena e/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení zmien a doplnkov
v y d áva
pre katastrálne územie mesta Spišské Podhradie pozostávajúce z katastra Spišské Podhradie
a Katúň toto

VŠEOBECNE ZAVÄZNÉ NARIADENIE
na udržiavanie čistoty a čistenia verejných komunikácii
a verejných priestranstiev
§1
Úvodné ustanovenia
1/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia / ďalej len „nariadenie“ / je v rámci svojej
právomoci v súlade s platnými predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého
životného prostredia v katastrálnom území mesta Spišské Podhradie
2 / Každý má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä zdravom a esteticky kvalitnom
životnom prostredí, zodpovedajúcom čo najúplnejšie potrebám a požiadavkám rozvoja
občanov, podieľať sa na starostlivosti o neho, byt informovaný o stave životného prostredia,
jeho príčinách a dôsledkoch a upozorňovať na prípady ohrozovania a poškodzovania
životného prostredia.
3/ Každý je povinný zdržať všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnymi predpismi
ohrozoval alebo zhoršoval zdravotný stav životného prostredia a oznamovať príslušným
orgánom všetky prípady ohrozovania a alebo zhoršovania stavu životného prostredia.
4/ Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty verejného
priestranstva.
5/ Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách je spoločnou povinnosťou všetkých
občanov, ktorí v meste žijú. Alebo sa len prechodne zdržujú. Preto všetci občania mesta musia
dbať o čistotu VP, zdržiavať sa všetkého, čo by priestranstvo znečisťovalo, pôsobiť v tomto
smere i na svojich spoluobčanov a byť nápomocní organizáciám a osobám, ktoré mesto čistia
i orgánom, ktoré na čistotu mesta dohliadajú.
§2
Čistota verejných priestranstiev
1/ Za verejné priestranstvo sa podľa toho nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia
verejnému užívaniu, sú to najmä mestské komunikácie, ulice, námestia, chodníky, cesty,
prechody, mestské cintoríny a pod.
Bližšie vymedzenie verejného priestranstva obsahuje všeobecne záväzné nariadenie mesta
Spišské Podhradie o miestnych poplatkoch vydané na základe zák. SNR č. 544/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch.
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2/ v záujme zdravia, bezpečnosti občanov pre zabezpečenie zdravého životného
prostredia sa v meste zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá najmä:
a/ odhadzovať odpadky / smetie, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky
jedál, popol a iné nepotrebné veci a pod. /
b/ znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími
tekutinami, včítané tekutých fekálií, maštaľného hnoja a humusu, olejmi
a chemikáliami najrozličnejšieho druhu.
c/ vylievať znečistené úžitkové vody do uličnej kanalizácie
d/ znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel
a všetkého druhu, s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových
a koncových svetiel a pozostávajúcej značky /ŠPZ/ čistou vodou.
e/ vyklepávať šatstvo a koberce, príp. iné predmety mimo vyhradených priestorov.
Táto činnosť je zakázaná najmä na balkónoch, oknách a spoločných priestorov
smerujúcich do ulíc.
f/ znečisťovať cesty chodníky a vozovky pľuvaním a ohorkami z cigariet
g/ znečisťovať chodníky vodou, ktorou ste umývali výkladne skrine
h/ vyberať z odpadkových košov akýkoľvek odpad
i/ akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať, a ničiť mestskú zeleň, verejné
objekty a zariadenia, pamiatkové objekty, cintoríny, informačné pútače, dopravné
a turistické značky
j/ zakazuje sa vypaľovanie trávy, neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov rastlín
k/ nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehávať alebo znečisťovať
komunikácie a chodníky, verejné priestranstvá
3/ 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 priestranstvo.
4/ Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov
a iných porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice – na verejné priestranstvo –
pravidelne obstrihávať a upratovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov
a nerušili cestnú premávku.
5/ Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými
žľabmi a odpadovými rúrami, aby voda nestekala na chodníky a chodcov, ale aby bola
zvedená do kanalizačného zberača, prípadne zvedená na vlastný pozemok.
6/ Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov
a nevhodných kresieb.
Za to zodpovedá vlastník, resp. užívateľ / - lia 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.
7/ Za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník, resp. užívateľ
priľahlej nehnuteľnosti.
8/ O poriadok a čistotu mestského cintorína a jeho bezprostredného okolia dbá každý
jeho návštevník.
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§3
Čistota miestnych komunikácií
1/ Na území mesta Spišské Podhradie sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad
prípustnú mieru a ďalej vozidlám, ktoré majú nadmernú hlučnosť a nadmerne znečisťujú
životné prostredie.
2/ Za čistotu a pravidelné čistenie /zametanie a umývanie / miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev zodpovedá Mestský úrad Spišské Podhradie.
3/ Správcovia parkovísk / strážených i vyhradených / sú povinný v prípade znečistenia
miestnej komunikácie, toto znečistenie ihneď odstrániť.
§4
Čistota vodných tokov
1/ Zakazuje sa do korýt vodných tokov, príp. nádrží vhadzovať smetie a odpad a akékoľvek
predmety alebo ich ukladať na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť do nich
splavené a ohroziť tak akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodného toku.
2/ Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska zdravotného
alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky olejov, ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické
hnojivá a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohrozovať zdravie alebo život užívateľov vody,
poškodzovať ich, alebo hrubo narušovať vodný tok.
3/ Zakazuje sa vo vodných tokoch v kat. území mesta Spišské Podhradie umývať a na ich
brehoch robiť údržbu a opravy motorových vozidiel ako aj ďalších technických zariadení.
§5
Udržiavanie čistoty v meste
Pri práci s materiálmi
1/ Vývoz hliny a starého stavebného materiálu možno prevádzať len na – pre tento účel
zriadenú – lokalitu skládka oproti SKP, avšak až po zaplatení poplatku na MsÚ v Sp.
Podhradí.
2/ Nakladať a skladať materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve sa
povoľuje vtedy, ak sa to nedá urobiť bez obzvláštnych ťažkostí na inom mieste. Po ukončení
práce je prepravca povinný, príp. príjemca, verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do
pôvodného stavu. Takéto užívanie verejného priestranstva podlieha oznamovacej
a poplatkovej povinnosti v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Podhradie
o miestnych poplatkoch.
3/ Skladovanie tovarov, obalov alebo akéhokoľvek materiálu na ceste alebo chodníku sa
zakazuje.
4/ Odpadkové nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo okraji vozovky len na
nevyhnutne potrebnú dobu pred vyprázdňovaním. Po vyprázdnení sa musia uložiť na
vyhradené miesto.
5/ Zakazuje sa bicyklovanie na chodníkoch.
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6/ Skladovanie materiálov nie je dovolené v prejazdoch domov, na prístupových
komunikáciách
k objektom, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu a na mestskej zeleni.
§6
Užívanie a prevádzka motorových
vozidiel v meste
1/ Všetci užívatelia a prevádzkovatelia motorových vozidiel v kat. území mesta
Spišské Podhradie sú povinní dodržiavať nasledovné podmienky:
a/ zakazuje sa jazdiť vozidlami, ktoré sami alebo svojím nákladom znečisťujú
vozovku, v prípade znečistenia sú povinní hneď uviesť komunikáciu do pôvodného
stavu
b/ prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený
c/ zakazuje sa spôsobovať znečistenie aj iným spôsobom, najmä poškodzovaním
kôpok snehu, príp. smetia určených na odvoz
d/ zakazuje sa státie vozidiel takým spôsobom, že to znemožňuje čistenie verejného
priestranstva a odvoz odpadkov
e/ zakazuje sa jazdiť motorovými vozidlami po mestskej zeleni, chodníkoch
a parkovať na nich
2/ Fyzické osoby, organizácie a firmy vykonávajúce v kat. území mesta Spišské
Podhradie stavebné, príp. odborné práce sú povinné zabezpečiť očistenie vozidla pred
vstupom na komunikáciu alebo verejné priestranstvo. Takáto povinnosť sa vzťahuje
v plnom rozsahu aj na poľnohospodárske organizácie.
§7
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1/ Každý, kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom /bližšie k vymedzeniu
pojmu pozri všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie o miestnych
poplatkoch/, je povinný:
a/ používať verejné priestranstvo tak, aby sa čo najmenej obmedzovalo jeho užívanie
obyvateľmi mesta
b/ zabezpečiť ochranu užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočných hodinách
c/ zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení
d/ užívať verejné priestranstvo len vo vymedzenom rozsahu, dodržiavať podmienky
stanovené mestským úradom a po skončení prác uviesť verejné priestranstvo na
vlastné náklady do pôvodného stavu
e/ zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presným
označením firmy /organizácie/, prípadne majiteľa, ktorý práce vykonáva s uvedením
doby povolenia k osobitnému užívaniu
2/ Umiestňovať reklamné zariadenia /plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné
oznámenia/ mimo k tomu určených miest je možné len so súhlasom Mestského úradu.
3/ Vlastníci, resp. užívatelia stánkov, kioskov a pod. zariadení sú povinní udržiavať
poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia. Sú tiež povinní
zabezpečiť dostatočné množstvo odpadkových košov, starať sa o ich riadny stav
a pravidelné vyprázdňovanie.
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§8
Zodpovednosť za čistotu verejného priestranstva
1/ Za čistotu a čistenie verejného priestranstva zodpovedá ten, komu je zverené verejné
priestranstvo do užívania a ktorý toto priestranstvo spravuje.
Za čistenie chodníkov zodpovedá vlastník, resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti, ktorý:
a/ znečistenie chodníkov odstráni sám
b/ zabezpečí vyčistenie chodníkov
c/ oznámi znečisťovateľa chodníka MsÚ resp. mestskej polícii
2/ Organizácia /podnik/ zodpovedajúca za znečistenie a údržbu verejného priestranstva je
povinná najmä:
a/ zabezpečiť prostriedky potrebné na čistenie, sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty
a poriadku na verejnom priestranstve
b/ zabezpečovať pravidelné čistenie verejného priestranstva
c/ zaobstarávať a rozmiestňovať dostatočný počet odpadkových košov, pravidelne ich
vyprázdňovať a starať sa o ich údržbu
d/ zabezpečovať čistenie verejného priestranstva, predovšetkým vo večerných a ranných
hodinách
e/ oznamovať znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti pri udržiavaní
čistoty bezodkladne MsÚ v Spišskom Podhradí
3/ Organizácie, ktoré spravujú bytový fond, vlastníci domov a iných nehnuteľností sú povinní
zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou /a tiež schody/ boli riadne, včas
a v potrebnom rozsahu čistené a v zimnom období z nich odstránený sneh. Čistením sa
rozumie povinnosť kropiť a zametať, odstraňovať blato, sneh, odpadky a inú nečistotu.
Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka.
4/ Smetie z chodníkov sa ukladá do smetných nádob. Zakazuje sa smetie ponechávať na
chodníkoch, alebo ho zhŕňať na okraj vozovky.
§9
Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií v zimnom období
1/ V zimnom období treba podľa potreby zbavovať chodníky snehu a posýpať ich, v prípade
námrazy aj viackrát za deň a to zásadne v celej šírke, len čo sneh napadol alebo sa vytvorila
námraza. Sneh sa zhŕňa na okraj vozovky do hromád pripravených k odvozu.
2/ Odvoz snehu zhrnutého do hromady na chodníkoch obstaráva Mestský úrad v Spišskom
Podhradí.
3/ Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať, aby neboli zatarasené prechody pre
chodcov, alebo vstupy a vjazdy do budov.
4/ Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť komunikácií zabezpečujú Mestský úrad
v Spišskom Podhradí a Okresná správa ciest v Spišskej Novej Vsi.
5/ Zimná údržba a zjazdnosť vozoviek sa zabezpečuje podľa vopred schváleného plánu
zimnej údržby. Prednostne sa zabezpečujú hlavné križovatky, výpadové cesty a frekventované
ulice.
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6/ Pri väčších snehových alebo námrazových kalamitách, keď by organizácia poverená
zimnou údržbou nestačila vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť bezpečnú
schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, bude Mestský úrad a organizácia
poverená zimnou údržbou zabezpečovať výpomoc pracovnými silami
a mechanizmami z voľných zdrojov mesta.

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ Porušenie ustanovení tohto „nariadenia“ bude stíhané podľa zákona číslo 372/1990 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov.
2/ Za priestupok je možné uložiť pokutu do 1 000,- Sk a to podľa závažnosti priestupku.
3/ V blokovom konaní je možné uložiť pokutu do 500,- Sk proti uloženiu pokuty
v blokovom konaní sa nemožno odvolať.
4/ Pokuty v blokovom konaní je oprávnený ukladať a vyberať Mestská polícia, MsÚ
Spišské Podhradie, osoby ním poverené a orgány ustanovené zákonom.
5/ Zmeny a doplnky tohto „nariadenia“ schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskom
Podhradí.
Toto „nariadenie“ bolo schválené uznesením MZ č. 9/1995 zo dňa 24.11.1995, písmeno
B, ods. 2.
Nariadenie bolo vyvesené dňa 27.11.1995.
Nariadenie bolo zvesené dňa 11.12.1995.
Toto „ nariadenie“ mesta nadobúda účinnosť dňom 11.12.1995.

V Spišskom Podhradí dňa 24.11.1995

Ing. František Slebodník
primátor mesta
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