Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa
§ 6, odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva
toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. .../2020
o udržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach užívania verejných priestranstiev
na území mesta Žilina
Článok 1.
Účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava práv a povinností
vlastníkov, správcov, užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných
objektov, ako aj obyvateľov a návštevníkov mesta, právnických a fyzických osôb podnikajúcich
alebo pôsobiacich na území mesta, v oblasti dodržiavania všeobecnej čistoty, verejného poriadku,
vzhľadu a prostredia mesta a užívania verejných priestranstiev na území mesta Žilina.

Článok 2.
Základné pojmy
1.

Verejným priestranstvom1 sú pre účely tohto VZN najmä ulice, námestia, komunikácie,
chodníky, vnútroblokové priestory, podchody, nadchody, mosty, schody, parkoviská, sady, parky,
lesoparky, záhrady, ostatná verejná zeleň, fontány, detské ihriská, trhoviská a pod., ktoré slúžia na
verejné užívanie, resp. sú bežne verejne prístupné bez obmedzenia a to bez ohľadu na vlastnícke
vzťahy.

2.

Verejne prístupným miestom, okrem verejného priestranstva, je aj každé miesto, slúžiace trvale
alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za úplatu. Sú to
parky, lesoparky, nástupiská, prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, vozidlá verejnej
dopravy, predajne potravín a iné predajne, nákupné strediská, prevádzky poskytujúce služby,
súkromné parkoviská motorových vozidiel, bazény a plavárne, športoviská, ihriská, detské ihriská,
trhoviská, budovy úradov samosprávy a štátnej správy, amfiteáter, galérie, múzeá, cintoríny a
pietne miesta, verejné WC, areály škôl, školských a predškolských zariadení, verejne prístupné
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pozemky priľahlé k bytovým domom a iným stavbám a ostatné verejne prístupné pozemky, pokiaľ
nie sú verejným priestranstvom.

3.

Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty - najmä dreviny, byliny a ich spoločenstvá,
vyvinuté na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým usmerňovaním
zo strany mesta. Verejná zeleň2 je spravidla majetkom mesta, je to plocha zelene, ktorá je
verejnosti voľne prístupná.

4.

Nehnuteľnosťami na účely tohto VZN sú všetky pozemky a stavby.

5.

Inými objektmi sú stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia, nádoby a koše na odpadky,
lavičky, reklamné zariadenia a iné zariadenia na území mesta Žilina.

6.

Detské ihrisko je prirodzene vymedzený alebo oplotený areál pre hry, šport a rekreáciu detí a
mládeže. Súčasťou detského ihriska môže byť najmä pieskovisko, hracie a športové zariadenie,
hracia, športová, rekreačná alebo spevnená plocha

7.

Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti, ktoré sú obsiahnuté v
platných právnych normách ako aj v pravidlách správania sa, ktoré sú všeobecne uznávané a
ktorých dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania.

8.

Čistenie je činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch odstraňujú nežiadúce nečistoty
zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej dopravy, hygieny a estetiky (odstraňovanie
závad v schodnosti, zametanie, umývanie, kropenie a pod.)

9.

Bežné užívanie verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev
obyvateľmi mesta ako aj inými osobami obvyklým spôsobom. Zvláštne užívanie verejného
priestranstva je užívanie verejného priestranstva nad obvyklú mieru alebo iné, než obvyklé účely.

10. Lampiónom šťastia, lietajúcim lampiónom alebo neobsadeným voľných balónom sa na účely
toho VZN považuje teplovzdušný balón rôznych tvarov, veľkostí a konštrukcií, ktorý pri zapálení
malého horáku alebo iného zápalného zariadenia v spodnej otvorenej časti lampiónu zahrieva
vzduch v hornej uzatvorenej časti a tým celý lampión nadľahčuje, a ktorý po vzlietnutí nie je
možné ovládať pôsobením ľudskej sily
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Správa, tvorba, údržba a ochrana zelene je upravená iným VZN
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Článok 3.
Pravidlá dodržiavania čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku, bezpečnosti a zabezpečenia zdravého životného
prostredia a vzhľadu mesta je na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
zakázané:
a) odkladať a odhadzovať rôzne predmety (napr. ohorky z cigariet, cestovné lístky, papiere, obaly
všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocie, zeleninu, a to ani ako krmivo vtáctvu alebo iným
zvieratám, popol a iné nepotrebné veci a odpadky) na miesta, ktoré na to nie sú určené,
b) znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi, pľuvaním, splaškovými vodami, olejmi,
chemikáliami, alebo iným podobným spôsobom,
c) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z domov, bytov, prevádzok a iných objektov
a odkladať ich mimo miest na to určených,
d) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejné objekty a zariadenia (stĺpy
verejného osvetlenia, vianočná výzdoba, lavičky, odpadkové koše, zastávky a označníky
verejnej dopravy a i.), pamiatkové objekty a zariadenia, ako sú sochy, pamätníky a pod.,
e) znečisťovať fontány a kúpať sa v nich osobám aj zvieratám,
f) poškodzovať dopravné značenie a cestné príslušenstvo,
g) vyklepávať alebo prášiť šatstvo, koberce, deky a iné predmety, okrem miest na to určených,
h) umývať a čistiť motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, koncových
svetiel a evidenčných čísiel vozidiel,
i) umiestňovať reklamy, plagáty, inzeráty a iné reklamné zariadenia na iných miestach ako k tomu
určených,
j) poškodzovať, ničiť verejnú zeleň, vyrubovať stromy a kríky na verejných priestranstvách bez
písomného povolenia mesta,
k) svojvoľne zakladať skládky odpadu,
l) spaľovať smeti, domový odpad alebo iný odpad na zemi alebo v smetných nádobách,
m) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné
látky,
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n) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad, palivo bez
povolenia mesta a pod.,
o) odstavovať autovraky.
2. Kvetináče, nádoby, kvety a iné predmety umiestnené na oknách a balkónoch musia byť upevnené
a zabezpečované tak, aby neohrozovali chodcov, neznečisťovali chodník a aby voda nestekala po
stenách a na chodcov.
3. Zvolávateľ zhromaždenia na verejných priestranstvách je povinný pri zabezpečovaní riadneho
priebehu zhromaždenia dávať účastníkom zhromaždenia a usporiadateľom zhromaždenia záväzné
pokyny, týkajúce sa dodržiavania čistoty a poriadku, a bezodkladne po skončení zhromaždenia
zabezpečiť na vlastné náklady vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom sa zhromaždenie
konalo.
4. Na detských ihriskách je zakázané svojim správaním ohrozovať bezpečnosť detí, nevhodným
správaním ohrozovať ich výchovu, fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje, inhalovať prchavé a
omamné látky, vodiť zvieratá a vstupovať vozidlami. Detské ihriská škôl nachádzajúce sa v
uzavretých areáloch školských prípadne iných zariadení slúžia výlučne pre deti v nich umiestnené,
ak nie je určené inak. Detské ihriská sú priestranstvá určené na hru detí. Preto je ich návšteva
obmedzená do 20.00 hod., ak nie je iným oznamom určené inak. Každý návštevník detských ihrísk
je povinný riadiť sa ustanoveniami uvedenými na informačných tabuliach umiestnenými na
detských ihriskách.

Článok 4.
Dodržiavanie čistoty a poriadku na pozemkoch a iných nehnuteľnostiach
1. Majiteľ alebo správca nehnuteľnosti je zodpovedný:
a) za udržiavanie čistoty svojej nehnuteľnosti, v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo
dvorových častiach, podchodoch a pod.,
b) za estetický vzhľad nehnuteľnosti, vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov, brán,
odkvapových žľabov, striech, komínov a plotov.
2. Obchodné firmy a užívatelia nebytových priestorov sú zodpovední za riadne označenie prevádzky,
vzhľad a čistotu výkladných skríň a prevádzkových priestorov.
3. Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku, kiosku, kultúrnych zariadení, kín, je povinný
zabezpečiť poriadok a čistotu najmenej 1 meter v okolí týchto zariadení.
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4. Prevádzkovatelia obchodných a iných podnikateľských zariadení prevádzkujúcich exteriérové
sedenia sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok najmenej 1 meter v okolí priestoru prevádzok
vrátane exteriérových sedení (napr. letné terasy).
5. Pravidlá o udržiavaní čistoty v obytných domoch ustanovuje platný domový poriadok. Vlastníci
nehnuteľnosti sú povinní pri výskyte hlodavcov bezodkladne odstraňovať príčiny výskytu a
zabezpečiť ničenie hlodavcov - deratizáciu.
6. Vlastníci, užívatelia objektov a užívatelia bytov sú povinní bezodkladne vykonať opatrenia k
zamedzeniu vzniku príčin a rozširovania nepríjemného hmyzu a podľa potreby vykonať
dezinsekciu prípadne dezinfekciu objektu.
7. Malé smetné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách slúžia pre uloženie drobného odpadu.
Zakazuje sa do nich ukladať domový odpad, stavebný odpad alebo odpad miestnych prevádzok.
8. Majitelia garáží sú zodpovední za čistotu, vzhľad garáží v priestore medzi garážou a najbližším
územím, ktoré je v správe alebo majetku inej fyzickej alebo právnickej osoby. Nehnuteľnosti a iné
objekty musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom (opadávajúca omietka, deravé odpadové
žľaby a ríny, plagáty a nápisy na miestach, ktoré nie sú na to určené a pod.) nenarušili vzhľad
a prostredie a neohrozovali bezpečnosť občanov.
9. Obyvateľ a návštevník mesta Žilina zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje znečistenie alebo
neporiadok.
10. Zakazuje sa na území mesta grilovať na otvorených balkónoch a lodžiách bytových domov.
11. Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje na území mesta používať pyrotechnické výrobky
kategórie F2 a F3. Mesto Žilina môže udeliť výnimku v zmysle zákona.
12. Zakazuje sa na území mesta Žilina vypúšťať lampióny šťastia, lietajúce lampióny alebo neobsadené
voľné balóny.

Článok 5.
Zodpovednosť za čistenie a čistotu
1. Za čistenie verejného priestranstva a jeho údržbu zodpovedá vlastník alebo organizácia, ktorej bolo
zverené do správy alebo užívania. Výkon čistenia je možné zabezpečiť prostredníctvom inej
organizácie na náklady vlastníka (správcu, resp. užívateľa) nehnuteľnosti.
2. Ak neodstráni nečistotu ten, ktorý je povinný tak urobiť podľa bodu 1, urobí tak organizácia, ktorej
prináleží čistenie mesta. Náklady s týmto spojené vyúčtuje vlastníkovi (správcovi, resp.
užívateľovi) aj bez objednania služby podľa rozhodnutia Mesta Žilina, ktorý uplatní ďalší postih za
nedodržanie tohto VZN.
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3. Za čistenie:
a) a údržbu a opravy dažďovej cestnej kanalizácie, vstupov a poklopov splaškovej kanalizácie,
kabelovodov, teplovodných šachiet a i. zodpovedá príslušný vlastník či správca inžinierskej
siete,
b) a čistotu všetkých pozemkov, domov, areálov, ostatných plôch susediacich s nehnuteľnosťou
zodpovedajú ich vlastníci,
c) a čistotu okolia záhradkárskych lokalít zodpovedajú užívatelia,
d) chodníkov a priľahlej zelene zodpovedá majiteľ, správca alebo užívateľ.
4. Plochy rezervované pre výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnej investičnej výstavby do doby
ich stavebného využitia musia byť upravené zatrávnením a udržiavané tak, aby nenarušovali
estetický vzhľad okolia. Konkrétnu zodpovednosť vymedzí stavebný úrad.
5. Fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za čistotu je povinná zabezpečiť pravidelné čistenie
plôch a ničenie burín.
6. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných podobných prác (napr. výkopových)
zodpovedá právnická alebo fyzická osoba, vykonávajúca uvedené práce.

Článok 6.
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, než pre ktorý je určený, je možné len na základe
povolenia Mestského úradu v Žiline, ktorý môže takéto povolenie vydať len na základe žiadosti
právnickej alebo fyzickej osoby. V povolení bude určená plocha, doba a podmienky užívania
verejného priestranstva. Vydanie takéto súhlasu sa spoplatňuje miestnymi daňami.
2. O povolenie treba požiadať Mestský úrad v Žiline najneskôr 10 dní pred zamýšľaným užívaním
verejného priestranstva.
3. Pod zvláštnym užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) rozkopávky ciest, chodníkov a plôch zelene,
b) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
c) umiestnenie stavebného zariadenia,
d) umiestnenie predajného zariadenia,
e) umiestnenie prenosných reklamných a informačných zariadení,
f) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
g) umiestnenie skládky,
h) umiestnenie letnej terasy.
4. a) Právnické a fyzické osoby vykonávajúce akékoľvek zásahy do konštrukcie komunikácií,
chodníkov alebo verejných priestranstiev musia mať platné rozkopové povolenie príslušného
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cestného správneho orgánu v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a sú povinné dodržať podmienky v ňom stanovené.
b) V prípade prekládky alebo nového uloženia inžinierskej siete do konštrukcie komunikácií,
chodníkov alebo verejných priestranstiev musia ich polohu bezodkladne zahlásiť mestu Žilina a do
pasportu vedeného príslušným správcom (napr. komunikácie, zeleň a iné).

5. Každý, komu bolo vydané povolenie k zvláštnemu užívaniu verejného priestranstva, je povinný:
a) zabezpečiť označenie zvláštne užívaného priestranstva a pracoviska na viditeľnom mieste
tabuľkou s presnou adresou fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá práce vykonáva, alebo
majiteľa príslušnej nehnuteľnosti, s uvedením doby povolenia k zvláštnemu užívaniu,
b) používať priestranstvo len v povolenom rozsahu a to tak, aby bolo čo najmenej odnímané
svojmu účelu,
c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadne
znečistenie denne odstraňovať, a to aj vrátane priľahlých plôch,
d) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vstupom, uzáverom vody, požiarnym hydrantom, hlásičom
požiarov a záchrannej služby,
e) zaistiť bezpečnosť užívateľom verejného priestranstva aj po zotmení a v nočnej dobe,
f) používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení vlastného
užívania uviesť na svoj náklad verejné priestranstvo do želaného stavu,
g) zachovať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor pre
prípadný protipožiarny zásah.
6. Konečné povrchové úpravy chodníkov, komunikácií a verejnej zelene vymedzí v príslušných
rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskách príslušné oddelenie mestského úradu v Žiline. Výsadbu
zelene na verejných miestach je možné realizovať len na základe súhlasu udeleného príslušným
oddelením.
7. Sypké hmoty a iný materiál môžu byť pri stavebných prácach skladované na povolenom,
vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve. Pokiaľ v povolení nebude stanovené
inak, tak len v uzatvorených kontajneroch. V priestoroch centrálnej mestskej zóny musí byť tento
materiál výlučne v kontajneroch.
8. Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejné priestranstvá vyžaduje zvláštne povolenie
Mestského úradu v Žiline. Naloženie a zloženie musí byť bezodkladné, bez zbytočných prieťahov a
je dovolené len vtedy, keď to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí na iných miestach.
9. Skladovanie materiálov, uhlia, stavebných materiálov, výrobkov a pod. nie je dovolené v
prejazdoch domov, pred prejazdmi a na prístupových komunikáciách k objektom v zadných
traktoch, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu, kanalizačných vpustov a zeleni. Ukladanie popola
je povolené len v zberných nádobách. Po manipulácii s materiálmi alebo výrobkami je odosielateľ
alebo príjemca povinný verejné priestranstvo bezodkladne vyčistiť.
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10. Skladanie výrobkov, obalov, materiálov, vybaľovanie alebo balenie tovarov na vozovkách, v
podchodoch a vo vstupoch do budov, pri kontajneroch a na zeleni je zakázané.
11. Odvoz starých nepotrebných vecí (napr. starého vybavenia domácností), vybúraného materiálu
(suti), odpadov po stavebných úpravách a iných odpadkov zabezpečuje fyzická alebo právnická
osoba uskutočňujúca práce. Ak nemožno naloženie nákladu uskutočniť bez zvláštnych ťažkostí na
dvore alebo na inom vhodnom mieste, môže objednávateľ pripraviť odpad na naloženie na
verejnom priestranstve, pričom je povinný zaistiť, aby pripravovaný odpad neprekážal v prevádzke,
nespôsobil iné závady a bol ihneď odvezený.
12. Verejné priestranstvá a iné objekty ako sú stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia, nádoby
a koše na odpadky, autobusové zastávky, lavičky a i. a verejná mestská zeleň, ktoré sú zrealizované
inými investormi ako mestom Žilina a súčasne prechádzajúcimi pod správu mesta, musia byť na
mesto prevedené zmluvným vzťahom. Prílohou zmluvy bude aj preberací protokol o odovzdaní
mestu Žilina. Investor má povinnosť vykonať zameranie GPS súradníc a odovzdať dielo v súboroch
DWG alebo DWN (verzia Microstation V8 alebo V8i) a ako samostatnú vrstvu v dátovom formáte
SHP pre implementáciu priestorových dát do geografického informačného systému v súradnicovom
systéme S-JSTK. Prevedené prvky musia spĺňať normatívne predpoklady a jednotlivé objekty by
mali mať certifikát kvality. Tieto objekty musia byť súčasne zapracované do pasportu.

Článok 7.
Čistenie a údržba verejných priestranstiev
1. Čistenie sa vykonáva v priebehu dňa strojne a ručne tak, aby bola zabezpečená čistota a poriadok
verejného priestranstva na území mesta. Čistenie sa súčasne vykonáva tak, aby boli čo najmenej
obťažovaní občania a návštevníci mesta a všetci účastníci cestnej premávky. Zametanie nečistoty
do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných vpustov a na zelené pásy sa zakazuje.
2. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a zjazdnosť vozoviek miestnych komunikácií vo
vlastníctve alebo správe mesta Žilina zabezpečuje podľa osobitného programu (Operačný plán
zimnej údržby) organizácia poverená Mestom Žilina, ktorá vykonáva podľa potreby posýpanie
povrchu vozoviek inertným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu.
Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných cestných ťahov a križovatiek, výpadových ciest a
frekventovaných ulíc s premávkou MHD.
3. Zimnú údržbu ostatných verejných priestranstiev (parkovacie plochy, diaľnice, cesty 1. triedy, 2.
triedy, 3. triedy a i.) sú povinní zabezpečiť ich vlastníci, resp. príslušní správcovia a
prevádzkovatelia.
4. Organizácie so sídlom na území mesta v prípade kalamity a stavu živelnej pohromy vyhlásenej
primátorom mesta alebo Okresným úradom sú povinné poskytnúť okamžite zmluvne dohodnuté
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mechanizmy uvedené v zimnom operačnom pláne. V uvedených prípadoch môže byť vyhlásená pre
obyvateľov Žiliny pracovná povinnosť.
5. Mesto Žilina stanoví na základe návrhu správcu, ktoré chodníky, schodišťa a cesty budú vylúčené
zo zimnej údržby. Uzavretie týchto musí byť vyznačené na začiatku a konci tabuľami.
6. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré
musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu, zastávky dopravných
prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné pre skladovanie tovaru , uhlia a pod. a pre
prekládku smetných nádob na domové odpadky. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy
voľné.
7. Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape cencúle, vlastník alebo správca alebo užívateľ takejto
nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozili život
alebo zdravie ľudí.

Článok 8.
Podmienky na prevádzku vozidiel
Pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť
orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu
vozidiel a správne delikty za porušenie zákona upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V záujme ochrany zdravia, majetku a zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je na
území mesta Žilina zakázané :
1. Jazdiť vozidlami, ktoré sami alebo svojim nákladom znečisťujú vozovku. Dopravné prostriedky
musia byť zbavené nečistôt pred ich vjazdom na verejné priestranstvo, najmä vozidlá vychádzajúce
zo stavenísk, súkromných pozemkov a terénnych ciest. Vlastníci, prevádzkovatelia vozidiel
stojacich na komunikáciách a ich súčastiach sú povinní umožniť čistenie a odvoz odpadkov.
2. Prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený (v uzatvorených nádobách, prekrytý
plachtou a pod.) tak, aby nedochádzalo k jeho samovoľnému vypadávaniu, rozfúkavaniu, alebo aby
rozpadávaním a odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie
zápachom.
3. Spôsobovať znečistenie aj iným spôsobom, najmä narušovať kôpky uloženého materiálu, snehu a
pod. a znemožňovať čistenie verejných priestranstiev a odvoz odpadkov.
4. Znemožňovať odvoz odpadu zastavením a státím motorového vozidla pri nádobách na odpad,
s výnimkou verejnej hromadnej dopravy a vozidiel záchranných a bezpečnostných zložiek.
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5. Jazdiť motorovými vozidlami po chodníkoch, mestskej zeleni, vrátane plôch, ktoré sa v dôsledku
neoprávneného státia vozidiel, výkonu stavebných prác, prípadne iného neoprávneného zásahu
človeka stali nespevnenými plochami bez zelene, parkovať na nich, resp. iným spôsobom
obťažovať a obmedzovať chodcov v zmysle zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
6. Nechávať na verejných priestranstvách vozidlá, ktoré nespĺňajú podmienky premávky vozidiel na
pozemných komunikáciách - nemajú platnú technickú kontrolu.
7. Pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade závadu, ktorá môže viesť k
znečisteniu verejného priestranstva, je povinný túto závadu bezodkladne odstrániť. Pokiaľ tak
nemôže urobiť sám, môže v jazde pokračovať len po miesto, kde je možné závadu odstrániť a v
jazde pokračovať len po odstránení závady. Vzniknuté znečistenie musí odstrániť.

Článok 9.
Spoločné ustanovenia
1. Majiteľ alebo správca nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť trvalé umiestnenie tohto VZN na
miesto prístupné všetkým užívateľom..
2. Ak znečistenie neodstráni právnická alebo fyzická osoba, ktorá za čistotu a poriadok zodpovedá
podľa tohto VZN, bude Mestským úradom v Žiline písomne vyzvaná, aby tak v lehote 14 dní od
doručenia výzvy urobila. Ak sa tak v stanovenej lehote nestane, potom na základe objednávky
mesta Žilina môže čistenie vykonať iná organizácia, a to na náklady zodpovednej právnickej alebo
fyzickej osoby. Za nedodržanie tejto povinnosti sa ďalej bude postupovať v zmysle článku 10 tohto
VZN.

Článok 10.
Kontrola a sankcie
1.

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) poverení zamestnanci mesta Žilina,
b) Mestská polícia Žilina.

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov3
3

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
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Článok 11.
Záverečné ustanovenia
1.

Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní
všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení neskorších dodatkov.

2.

Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa ...

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. ...

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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