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VZN číslo 3/1992

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3
O verejnom poriadku na území mesta Rajecké Teplice a Poluvsie
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach podľa ods. 1 § 6 zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení,
vydáva pre územie mesta Rajecké Teplice a Poluvsie, toto Všeobecne záväzné nariadenie

Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1/ Mesto Rajecké Teplice a prímestská časť je samostatný, samosprávny územný celok Slovenskej republiky a v
rámci spravovania svojich vnútorných vecí zabezpečuje verejný poriadok v meste.
2/ Orgány mesta vedú všetkých občanov v meste k tomu, aby nenarúšali verejný poriadok. Za tým účelom
spolupracujú so všetkými právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v meste a orgánmi mesta.
3/ Obyvateľ mesta je povinný ochraňovať jeho majetok, podieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta, poskytovať
pomoc orgánom mesta, chrániť a zveľaďovať jeho životné prostredie a najmä pomáhať udržiavať poriadok v
meste je povinnosťou každého obyvateľa mesta.
4/ Prispievať, napomáhať a udržiavať verejný poriadok v meste je spoločnou záležitosťou obyvateľov mesta,
jeho návštevníkov a všetkých organizácií v ňom pôsobiacich.
5/ Orgány mesta v záujme zabezpečenia verejného poriadku spolupracujú s orgánmi štátu.
Policajný zbor Slovenskej republiky spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku a ak tento bol porušený,
robí opatrenia na jeho obnovenie.

Čl. 2
VEREJNÝ PORIADOK V MESTE

1/ Verejným poriadkom sa rozumie taký stav vnútorného života v meste, ktorý zabezpečuje občanom právny
stav kľudu, ich osobnú a majetkovú bezpečnosť a mestu pripravuje podmienky pre nerušený výkon samosprávy.
2/ Všeobecne záväzným nariadením o verejnom poriadku sa rozumie súhrn pravidiel, ukladajúcich obyvateľom
mesta povinnosti a oprávnenia a súhrn zákazov obmedzujúcich všetkých občanov v meste, ktorých
vykonávanie, resp. dodržiavanie zabezpečí verejný poriadok na území mesta.
3/ Mesto – rozumie sa mesto Rajecké Teplice a prímestská časť Poluvsie, ktoré tvorí katastrálne územie
Rajeckých Teplíc a Poluvsia.
4/ Občan – každý človek, bez ohľadu na štátne občianstvo.
5/ Obyvateľ mesta – občan, prihlásený v meste na trvalý pobyt
-26/ Priestupok proti verejnému poriadku – zavinené konanie, ktoré porušuje alebo sťažuje výkon samosprávy a
štátnej správy na území mesta:
- neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
- rušenie nočného kľudu,
- vzbudzovanie verejného pohoršenia,
- porušenie iných povinností, stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch a všeobecne záväzných
nariadeniach a vyhláškach orgánu samosprávy, pokiaľ sa týmto konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok.
Čl. 3
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PRIESTUPKOCH
1/ Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone
jeho právomoci najmä tým, že:
a) neupustí od konania, ktorým narušuje verejný poriadok
b) odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému orgánu mesta pri výkone jeho právomoci či pri kontrole
c) napriek výzve verejného činiteľa, správa sa naďalej hrubo počas administratívnych úkonov, alebo v súvislosti
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s konaním o priestupkoch
d) neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu obce, resp. sťažuje vykonávať
kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich z pôsobnosti mesta
e) vedome poruší príkaz, aby na nevyhnutnú dobu nevstupoval na určené miesta, alebo sa na nich nezdržiaval,
pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh polície alebo mesta
f) priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud
g) porušením nočného kľudu je tiež nedodržanie záverečnej hodiny v reštauračných a podobných zariadeniach,
na verejne prístupných miestach, resp. verejných priestranstvách na tolerančný limit 30 minút.
h) náhradu nákladov spojených s obstaraním odborného posudku znáša ten, kto poruší nočný kľud
i) priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto vzbudí verejné pohoršenie, najmä ak na verejnosti
hrubo ruší zásady slušného správania sa
j) priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto:
1. znečistí verejné priestranstvo alebo verejne prístupný objekt
2. znečistí verejno-propagačné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami, najmä
ak v tejto veci poruší VZN mesta o vylepovaní plagátov
3. zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva, ak v tejto veci poruší VZN mesta o poriadku, čistote
a hygiene v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
k) priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene
odstráni, zamení, zakryje alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie
l) priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto poruší podmienky, určené na ochranu verejného
poriadku pri konaní verejných, telovýchovných, športových alebo kultúrnych podnikov alebo v miestach,
určených na rekreáciu a turistiku
m) priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto:
1. poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo alebo verejne prístupný objekt
2. poškodí alebo neoprávnene zaberie verejno-prospešné zariadenie
-3n) priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto:
1. neoprávnene založí skládku
2. odkladá odpadky alebo odpad mimo vyhradené miesto
o) každý producent odpadov je povinný na požiadanie kompetentného orgánu mesta preukázať spôsob
likvidácie odpadu. Odmietnutie súčinnosti v tejto veci je priestupkom proti poriadku v správe.
p) priestupkom proti verejnému poriadku sú taktiež akékoľvek činy vandalizmu, namierené proti majetku mesta
a občanov, ak sa nejedná o trestný čin
r) priestupkom proti verejnému poriadku je aj iné konanie občanov, ak je za takýto priestupok toto konanie
označené vo VZN mesta alebo zákonoch a porušenie iných povinností, stanovených všeobecne záväznými
predpismi a VZN mesta Rajecké Teplice, ak sa týmto konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok

Čl. 4
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
1/ Za verejné priestranstvá sa podľa tohoto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu,
zodpovedajúce ich určeniu. Sú to najmä mestské komunikácie (ulice, námestia, chodníky, cesty, mosty apod.),
verejné priechody, verejné sady, parky, lesy, verejné záhrady, vodné toky, detské ihriská, športoviská a
podobne
2/ „Verejne prístupné miesto“:
a) rozumie sa také miesto v meste spravidla na pozemkoch resp. v priestoroch právnických osôb, ktoré práve
slúžia občanom v meste obvyklým spôsobom, je pre tento účel zriadené, je prístupne volné alebo za úplatu, a
pre ktorých vstup sa nevyžaduje osobitný preukaz
b) sú to najmä hotely, kiná, obchody, pošty, sporiteľne, záhradné a kryté reštaurácie, prevádzky, poskytujúce
občanom služby, súkromné parkoviská motorových vozidiel, plavárne, priestory úradov samosprávy, do ktorých
majú voľný prístup občania, amfiteáter apod.
3/ Dvory, záhrady, ploty a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník
(užívateľ) upratovať a trvalo a udržiavať, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá a tieto udržiavať
v čistote a funkčnej spôsobilosti
4/ Kvetináče, nádoby, kvety a iné predmety, umiestnené na vonkajšej strane okien, budov, musia byť upevnené
a opatrené ochrannými miskami tak, aby voda nestekala na chodcov
5/ Uličné priečelia, fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a kresieb.
Obchodné reklamy, rolety, firemné tabule musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby nevyčnievali
na chodníky, prípadne aby neprekážali chodcom
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6/ Majitelia alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní vetvy stromov a kríkov upraviť tak, aby neprekážali
chodcom a nerušili cestnú premávku
7/ Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia mať riadne odpadové žľaby a odpadové rúry, aby
voda nestekala zo striech priamo na chodníky a chodcov
-48/ Za čistotu a čistenie chodníkov, dvorov, vnútroblokových priestorov po celý rok zodpovedá vlastník (správca,
užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti
9/ V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia, zakazuje sa
znečisťovať verejné priestranstvá najmä:
a) odhadzovať smeti, popol, papier, obaly, zvyšky jedál, ovocie, zeleninu a iné nepotrebné veci a odpadky,
b) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými tekutinami, zákaz sa vzťahuje aj na
umývanie a čistenie vozidiel každého druhu na verejných priestranstvách mimo priestorov k tomu určených,
c) znečisťovať chodníky, cesty v parkoch a vozovky pľuvaním a nedopalkami z cigariet,
d) čistiť šatstvo alebo prášiť koberce a iné predmety vyklepávaním alebo prášením z okien a balkónov,
e) znečisťovať verejné priestranstvá zo stolového a stánkového predaja,
f) znečisťovať chodníky vodou, ktorou sa umývajú výkladné skrine,
g) znečisťovať cesty koňmi a iným dobytkom, chodníky, trávniky a kvetinové záhony v parkoch psami a inými
zvieratami a voľným pohybom psov a hydiny po uliciach,
h) vyberať zo smetných nádob rôzny priemyselný a iný odpad,
i) skladovať na chodníkoch a komunikáciách materiál bez zvláštneho povolenia MsÚ (najmä stavebný materiál,
drevo, uhlie apod.)
j) skladovať na chodníkoch obaly alebo tovar v debnách,
k) skladovať na verejných priestranstvách uhlie a škváru z kotolní.
10/ Užívatelia prevádzkových miestností sú povinní zabezpečiť riadne označenie prevádzky a starať sa o náležitú
čistotu a úpravu výkladných skríň

Čl. 5
ČISTOTA VODNÝCH TOKOV

1/ Zakazuje sa do korýt vodných tokov a nádrží hádzať smeti, odpad a akékoľvek predmety alebo ich ukladať na
brehoch a iných miestach (vytvárať divoké skládky), z ktorých by mohli byť do nich splavené
2/ Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska zdravotného alebo bezpečnostného
ako sú zvyšky ropných látok (oleje, mazadlá, pohonné látky apod.), žieravín, priemyselných a organických
hnojív, ktoré by mohli ohrozovať zdravie užívateľov, poškodzovať ich alebo hrubo poškodzovať vodný tok
3/ Zakazuje sa vo vodných tokoch, jazierkach a nádržiach a v ich blízkosti umývať motorové vozidlá všetkých
druhov
4/ Zakazuje sa poškodzovať a vyrubovať brehový porast pozdĺž tokov
5/ Zakazuje sa vypúšťať splašky do vodných tokov, rigolov a na verejné priestranstvá

-5Čl. 6
ČISTOTA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
1/ O údržbu verejného priestranstva a miestnej komunikácie s príslušenstvom sa stará správca majetku, alebo
organizácia poverená vykonávaním tejto činnosti
2/ Čistenie zabezpečuje vlastník majetku v zmysle vypracovaného harmonogramu
3/ Za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník, resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti
4/ Povinnosťou správcu parkoviska je zabezpečiť čistotu, údržbu a označenie parkoviska
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Čl. 7
SKLADANIE A NAKLADANIE TOVARU, MATERIÁLU A PREKÁŽKY V CESTNEJ PREMÁVKE
1/ Skladanie tovaru, materiálu a obalov alebo vybaľovanie tovaru na vozovke alebo chodníku, nie je povolené s
výnimkou, že nie je možné tento tovar zložiť vo dvore, na zásobovacej rampe alebo v skladových častiach
prevádzok a predajní avšak najviac počas dvoch hodín
2/ Skladovanie tovaru ako aj predaj na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách nie je povolené,
okrem miest na to určených, a ktoré sú viditeľne vyznačené

Čl. 8
ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1/ Používať verejné priestranstvo pre stavebné účely povoľuje Mestskú úrad v Raj. Tepliciach. O vydanie
povolenia treba požiadať najneskôr 7 dní pred zamýšľaným užívaním verejného priestranstva
2/ Právnické a fyzické osoby, ktorým používanie verejného priestranstva bolo povolené, sú povinné:
a) používať verejné priestranstvo len v zmysle vydaného povolenia
b) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vpustiam, šachtám, hlavným uzáverom vody, plynu apod.
c) zaistiť bezpečnosť verejného priestranstva, najmä v noci (provizórne oplotenie, svetelné vyznačenie apod.)
d) po ukončení užívania verejného priestranstva vykonať úpravu do pôvodného stavu na vlastné náklady
3/ Za používanie a užívanie verejného priestranstva sa vyrubujú poplatky podľa VZN mesta – O
miestnychpoplatkoch

-6Čl. 9
VYKONÁVANIE STAVEBNÝCH ZÁSAHOV DO VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

1/ Všetky stavebné zásahy a stavebno-udržiavacie práce (výkopy pre kanalizáciu, vodovod, plynové potrubie,
kábelové vedenie apod.), ktoré vyžadujú rozkopanie komunikácií, chodníkov a verejného priestranstva, čo má
za následok ich obmedzenie v užívaní, možno vykonať len po vydaní rozhodnutia na základe žiadosti, podľa
druhu rozkopávky na Mestský alebo Okresný úrad.
2/ Rozhodnutie na zásah do:
a) komunikácie, chodníkov a parkovísk vydáva Mestský úrad
b) verejnej zelene, nespevnených chodníkov a komunikácií vydáva MsÚ na základe žiadosti
3/ Stavebný zásah do vozovky a chodníkov (spevnených plôch) môže vykonať len právnická alebo fyzická osoba
s registráciou ne činnosť v oblasti stavebných prác
4/ Právnické a fyzické osoby môžu verejné priestranstvo a miestne komunikácie používať len v rozsahu
určenom v pláne organizácie výstavby vydanom územnom rozhodnutí, ktorý je súčasťou projektu
5/ Každý, kto užíva verejné priestranstvo dlhší čas ako bol uvedený v povolení (rozkopávky) alebo bez
povolenia, je povinný zaplatiť za užívanie priestranstva pokutu

Čl. 10
PODMIENKY PRE NIEKTORÉ DRUHY (SPÔSOBY) UŽÍVANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1/ Podmienky vylepovania plagátov sú riešené vo VZN mesta pre vylepovanie plagátov
2/ Vlastníci a užívatelia stánkov a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových
košov, starať sa o ich riadny stav a pravidelné vyprázdňovanie

Čl. 11
ZABEZPEČENIE ZJAZDNOSTI KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA
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1/ Zjazdnosť miestnych komunikácií zabezpečuje správca komunikácií v rozsahu stanovenom osobitnými
predpismi (cestný zákon, operačný plán zimnej údržby)
2/ V zimnom období pri odstraňovaní snehu z chodníkov alebo námrazy a poľadovice sa môžu použiť chemické
látky (nie soľ) aj viackrát v priebehu dňa a to po celej šírke chodníka. Sneh musí byť zhrnutý na okraj chodníka
do hromád, odvážanie nahromadeného snehu je povinnosťou Mestského úradu v Raj. Tepliciach, alebo
organizácie, poverenej touto činnosťou

-7-

Čl. 12
POŽIARNA OCHRANA
1/ Občan je povinný predchádzať požiarom, nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru
2/ Majiteľ, alebo správca domu je povinný udržiavať poriadok na povalách domov, v pivniciach a iných miestach,
na ktorých môže dôjsť ku vzniku požiaru, alebo k sťaženiu zásahu požiarnej jednotky
3/ Nesmie sa zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa vypaľovať trávne a iné porasty
4/ Občan, ktorý zistí požiar, je povinný urobiť najnutnejšie opatrenia pre jeho uhasenie a oznámiť to útvaru PO

Čl. 13
DOMOVÉ ODPADY
1/ Za účelom zabezpečenia zdravého životného prostredia v našom meste, pri nakladaní s odpadmi, vydalo
Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 494/91 Zb. O štátnej správne VZN mesta O zneškodňovaní
komunálneho odpadu v meste Rajecké Teplice a Poluvsie
a) v uvedenom zmysle sú občania povinní objednať si na MsÚ smetné nádoby a používať ich k danému účelu
b) v prípade, že občan si smetnú nádobu neobjedná, je povinný hodnoverne preukázať, akým spôsobom
likviduje domový odpad

Čl. 14
NOČNÝ KĽUD
1/ Nočný kľud sa stanovuje od 22,00 – 6,00 hodiny.

Čl. 15
CINTORÍN A DOM SMÚTKU
1/ Podmienky správy a užívania cintorína a domu smútku sú upravené vo VZN mesta O poriadku na cintorínoch
a jeho doplnkoch.

Čl. 16
ŠPORT A KULTÚRA
Verejný poriadok na športoviskách, športových podujatiach a kultúrnych podujatiach si zabezpečujú
organizátori.

-8Čl. 17
ZNAK A ZÁSTAVA MESTA
1/ Znak a zástavu mesta môže používať len Mestské zastupiteľstvo a Mestský úrad. Iné orgány, organizácie a
zariadenia, právnické a fyzické osoby tak môžu učiniť len so súhlasom Mestského zastupiteľstva.
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Čl. 18
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1/ Povinnosťou každého občana mesta je dodržiavanie tohoto Všeobecne záväzné nariadenia. V prípade
zistenia, že sa niekto dopustí protiprávneho konania a tým poruší ustanovenia tohoto nariadenia, sú občania
povinní upozorniť páchateľa priestupku, aby sa tohoto konania zdržal, alebo od neho upustil a ak by protiprávny
stav trval aj naďalej, oznámiť túto skutočnosť orgánom samosprávy a upozorniť na to políciu.
2/ Za porušenie a nedodržanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia budú občania mesta, právnické
osoby a iní porušovatelia postihovaní podľa všeobecne záväzných predpisov.
3/ Toto VZN nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom.

RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta
Rajecké Teplice
Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk
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