Úplné znenie
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007
O čistote a poriadku
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Juh v záujme zlepšovania životného
prostredia, čistoty a estetického vzhľadu Mestskej časti Košice – Juh podľa ustanovení § 6 a § 11
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia
mesta Košice č. 72 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch na území mesta
Košice ( nariadenie o komunálnych odpadoch ) v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ):

Č A S Ť I.
Udržiavanie čistoty a verejného poriadku
§1
Všeobecné ustanovenia
Toto nariadenie vymedzuje práva a povinnosti obyvateľov, právnických osôb a fyzických
osôb pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia, udržiavaní čistoty a verejného poriadku na
území Mestskej časti Košice – Juh.
Podľa tohto nariadenia sa za verejné priestranstvá považujú všetky miesta, ktoré slúžia na
verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné. Za takéto miesta sa považujú najmä mestské
komunikácie, námestia, chodníky, vnútroblokové priestory, cesty, mosty, parkoviská, podchody,
nástupné plochy mestskej hromadnej dopravy, sprievodná zeleň komunikácií, korytá a brehy
vodných tokov, parky, verejne prístupná zeleň, trhoviská, detské ihriská, pieskoviská a pod.
§2
Udržiavanie čistoty a verejného poriadku
1. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a čistoty mestskej časti je na verejných
priestranstvách z a k á z a n é :
a) skladovať stavebné materiály a stavebný odpad, konáre, palivo a škváru, výkopovú zeminu
a iné materiály na iné miesta, ako sú určené mestom Košice
b) znečisťovať verejné priestranstvá ropnými látkami, ktoré unikajú zo zaparkovaných
vozidiel
c) nechávať voľne pobehovať psov, alebo iné zvieratá bez dozoru zodpovednej osoby , púšťať
ich na detské ihriská a pieskoviská a verejnú zeleň ako aj venčenie mimo vyhradených
plôch
d) vypaľovať trávu a spaľovať lístie a zvyšky rastlín, páliť akýkoľvek materiál a odpady
e) akokoľvek znehodnocovať, poškodzovať a ničiť mestskú zeleň, verejné objekty
a zariadenia, parkové lavice, kvetinové vázy, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk
a športovísk

f) znečisťovať verejné priestranstvá olejmi, chemikáliami, splaškovými vodami, výkalmi
a iným podobným spôsobom, toto sa vzťahuje aj na umývanie motorových vozidiel
g) prášiť alebo vyklepávať koberce, deky a iné predmety mimo vyhradených miest
h) premiestňovať smetné nádoby a kvetináče, vyberať, triediť a rozhadzovať odpad
z kontajnerov a odpadových nádob
i) odhadzovať ohorky z cigariet, papiere, smetie, zvyšky jedál a iné nepotrebné veci
a odpadky mimo odpadových nádob
j) odstavovať autovraky
2. V záujme zabezpečenia verejného poriadku je bez povolenia z a k á z a n é umiestňovať
informačné, reklamné a propagačné zariadenia na miestach viditeľných z verejného
priestranstva.
3. a) za znečisťovanie alebo poškodzovanie verejného priestranstva sú zodpovedné fyzické
osoby, alebo právnické osoby. Tie sú povinné spôsobenú chybu bezodkladne odstrániť,
alebo na svoje náklady zabezpečiť jej odstránenie. Nesú právnu zodpovednosť za náklady
vzniknuté z dôvodov tohto znečisťovania a poškodenia
b) pri vykonávaní výkopov na komunikáciách alebo verejných priestranstvách zodpovedajú
fyzické osoby a právnické osoby za uvedenie povrchu do pôvodného stavu a vzhľadu
v termíne uvedenom vo vydanom povolení
c) domy, záhrady, pozemky, nehnuteľnosti a areály súkromných osôb, právnických osôb
a fyzických osôb sú povinní užívatelia a vlastníci trvalo udržiavať tak, aby neboli znečistené
odpadkami, zaburinené, zaprášené a nevzhľadné, zdrojom znečistenia ovzdušia, vody a pôdy
4. Zásah právnickej osoby alebo fyzickej osoby do mestskej zelene je možný len na základe
povolenia organizácie poverenej jej správou.
5. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, umývanie, odstraňovanie snehu, blata, odpadkov
a iných nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke chodníka.
6. Zmetávanie nečistoty na vozovky, mestskú zeleň a do kanalizačných vpustí a naopak sa
zakazuje.
7. Ak pôvodca znečistenia alebo poškodenia nebol zistený, závadu odstráni vlastník, správca
alebo užívateľ verejného priestranstva.
§3
Ochrana ovzdušia a udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží
1. Pri výrobe, odvoze, preprave a predaji zariadení, výrobkov a materiálov, ktoré znečisťujú alebo
môžu znečisťovať ovzdušie, je každý výrobca, dovozca, prepravca a predávajúci povinný voliť
také riešenie, aby bola zabezpečená ochrana ovzdušia. Toto ustanovenie sa týka
i prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťovania. V zariadeniach na spaľovanie palív sa
nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom zariadení.
2. Do korýt vodných tokov a nádrží je z a k á z a n é vhadzovať akékoľvek predmety. Rovnako
je zakázané ukladať akékoľvek predmety a látky na brehoch vodných tokov, nádrží a iných
miestach, ktoré by mohli spôsobiť závady zo zdravotného, hygienického, bezpečnostného
a estetického hľadiska.

3. Do vodných tokov, nádrží a iných povrchových a podzemných vôd je z a k á z a n é vylievať
alebo vypúšťať zdravotne, hygienicky alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny, a to najmú
ropné látky, zbytky olejov, pohonných hmôt, žieraviny, jedy, kaly, hnojivá, posypové
materiály, organický odpad a iné látky, ktoré by mohli ohroziť zdravie iných užívateľov vody,
spôsobiť im materiálnu škodu alebo narušiť vodný tok, vodné hospodárstvo, alebo stavbu na
vodnom toku. Vypúšťanie odpadových vôd do vodných tokov a kanalizácií upravujú osobitné
predpisy.
4. Vo vodných tokoch, nádržiach a na ich brehoch je z a k á z a n é umývať motorové vozidlá
alebo vykonávať ich údržbu.
§4
Podmienky prevádzkovania motorových vozidiel
Správanie sa majiteľov a prevádzkovateľov vozidiel na komunikáciách je upravené
príslušnými predpismi.
V zmysle nich je na území Mestskej časti Košice – Juh z a k á z a n é :
1. jazdiť vozidlami, ktoré sami, alebo svojim nákladom znečisťujú vozovku
2. spôsobovať znečistenie pri skladaní a nakladaní rôznych druhov materiálu
3. jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmerne hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie
4. jazdiť motorovými vozidlami po mestskej zeleni a chodníkoch
5. organizácie, právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce stavebné práce sú povinné
zabezpečiť očistenie vozidla pred vstupom na komunikáciu alebo verejné priestranstvo
6. parkovanie vozidiel na komunikáciách vo vyznačenom čase ich čistenia je zakázané, vozidlá
porušujúce tento zákaz budú odtiahnuté na náklady vlastníka vozidla
7. podmienky parkovania vozidiel na verejných priestranstvách upravuje VZN mesta Košice č. 5
o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice
§5
Manipulácia s tovarom, výrobkami, obalmi a inými materiálmi na verejných priestranstvách
1. Nakladanie a skladanie materiálov a výrobkov sa musí vykonávať bezodkladne a bez
zbytočných prieťahov.
2. Pri manipulácii s materiálom a výrobkami je z a k á z a n é :
a) ukladanie materiálov, uhlia, stavebných výrobkov a pod. na hydrantoch, uzáveroch vody,
plynu, na zeleni, uličných vpustiach, v prejazdoch domov, pred prejazdmi v zadných
traktoch

b) skladovanie akýchkoľvek materiálov na vozovkách, chodníkoch, pri kontajneroch a na
verejných priestranstvách. Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom
priestranstve pripravené len bezprostredne pred odvozom. Zložené predmety musia byť
z verejných priestranstiev odstránené bezodkladne
c) po manipulácii s materiálom je vlastník povinný verejné priestranstvo vyčistiť
3. Uskladňovanie popola je povolené len v zberných nádobách.
4. Odvoz nadrozmerných odpadov, sutín z búracích prác, odpadov po stavebných úpravách
a iných odpadov zabezpečuje organizácia, alebo občan vykonávajúci činnosť súvisiacu s ich
hromadením, ktorý je zodpovedný za ich zneškodnenie.
5. Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na verejných
priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, spevnených plochách, pri kontajneroch a v zeleni je
z a k á z a n é , okrem dní organizovaného zberu, resp. v rámci dní čistoty.
§6
Zodpovednosť za čistotu
1. Za čistenie verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedá organizácia, ktorej bolo toto
zverené do správy. Vlastníci a užívatelia objektov sú zodpovední za čistenie vstupných
chodníkov.
2. Za čistenie verejných priestranstiev, komunikácií, ciest a chodníkov zodpovedajú ich
správcovia.
3. Za čistenia a čistotu pozemkov, vodných tokov, domov, areálov a ostatných priľahlých plôch
zodpovedajú ich vlastníci, správcovia, alebo užívatelia. Za čistenie, opravu a údržbu
kanalizačných vpustí zodpovedá poverená organizácia.
4. Plochy rezervované na výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnú investičnú výstavbu musia
byť až do doby ich stavebného využitia zatrávnené a udržiavané tak, aby nenarušovali estetický
vzhľad okolia.
5. Organizácie, či iné právnické osoby alebo fyzické osoby zodpovedné za čistotu sú povinné
zabezpečiť pravidelné čistenie plôch, ničenie buriny a kosbu.
6. Pri realizácii stavieb je investor a dodávateľ povinný zabezpečiť, aby počas výstavby
nedochádzalo ku znečisťovaniu verejných komunikácií a okolia stavieb.
7. Vlastník, správca alebo užívateľ objektu zodpovedá:
a) za udržiavanie čistoty v celom objekte, vrátane pivničných priestorov, dvorných častí
a priľahlých plôch objektu vo vzdialenosti najmenej 6 metrov od objektu
b) za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných priestorov, fasád, striech,
komínov a plotov
c) u obchodných a reštauračných zariadení sú ich vlastníci, resp. užívatelia zodpovedné za
vzhľad a čistotu výkladných skríň, prevádzkových priestorov, priľahlých prístupových
chodníkov a spevnených plôch, ktoré hraničia s nehnuteľnosťou, alebo sú oddelené pásom
zelene od nehnuteľnosti a sú potrebné ku chôdzi v šírke 3 metrov, vrátane zimnej údržby

d) majitelia garáží zodpovedajú za čistotu, vzhľad a okolie garáží
8. Vlastník, užívateľ, alebo správca nehnuteľnosti je povinný zverejniť na viditeľnom mieste
meno a adresu osoby poverenej udržiavaním čistoty chodníka.
9. Pravidlá o udržiavaní čistoty v obytných domoch určuje domový poriadok.
10. Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú povinní zabezpečiť deratizáciu v termíne od
1. októbra do 15. októbra. Vlastníci, správcovia užívatelia nehnuteľností zabezpečia v prípade
potreby aj vykonanie dezinsekcie.
§7
Čistenie a údržba verejných priestranstiev
1. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, umývanie, odstraňovanie snehu, odpadkov a iných
nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke chodníka.
2. Miestny úrad mestskej časti Košice – Juh stanoví na základe oznámenia správcu mestskej
zelene, ktoré chodníky pri napadnutí snehu a vzniku poľadovice môžu byť uzavreté. Uzavretie
chodníka musí byť označené na začiatku i na konci tabuľkami.
3. Čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev sa zabezpečuje podľa osobitného nariadenia
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 5/91 zo dňa 12. 12. 1991.
4. Po skončení zimnej údržby odstránia organizácie vykonávajúce zimnú údržbu skládky
posypového materiálu z verejných priestranstiev v termíne, ktorý určí štáb zimnej údržby
mesta.
§8
Zákaz rušenia nočného kľudu
1. V čase nočného pokoja, t. j. od 22,00 hod. do 6,00 hod. nie je dovolené:
a) hrať na hudobných nástrojoch, nahlas spievať, hlučne sa zabávať
b) púšťať hlučnú hudbu pri usporiadaní diskoték a kultúrnych podujatí mimo priestorov na to
určených
c) používať hlučné nástroje, zariadenia a vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá spôsobuje hluk
d) spôsobovať nadmerný hluk pri chove spoločenských zvierat
2. Vlastníci a užívatelia motorových vozidiel sú povinní pri ich prevádzkovaní obmedziť
hlučnosť, obmedziť chod motora v blízkosti obytných budov na minimum.

Č A S Ť II.
§9
Odvoz a likvidácia domových odpadov

1. Odvoz a likvidácia domových odpadov sa v plnej miere riadia ustanoveniami všeobecne
záväzného nariadenia mesta Košice č. 72 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných
odpadoch na území mesta Košice ( nariadenie o komunálnych odpadoch ) v znení neskorších
zmien a doplnkov.
2. Pri nakladaní s komunálnymi odpadmi mestská časť zabezpečuje tieto funkcie:
a) vykonáva dozor nad dodržiavaním podmienok určených nariadením mesta Košice pre
nakladanie s komunálnymi dopadmi a drobnými stavebnými odpadmi
b) prijíma ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo nariadením mesta
Košice
c) určuje stanovištia odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec, vrátane
kontajnerov na separovaný zber v mieste vzniku a na zhromažďovanie komunálneho
odpadu v sporných prípadoch určuje objem odpadových nádob potrebný na uloženie
odpadu
d) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo
stavebnej činnosti
e) kontroluje spôsob uloženia a zneškodnenia drobných stavebných odpadov, ktoré vznikajú
pri bežných udržiavacích prácach
f) poskytuje držiteľom odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území mesta, na základe informácií predkladaných mestom, prípadne ďalšími
orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva
g) poskytuje obyvateľom ďalšie informácie týkajúce sa nakladania s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými dopadmi aj inými druhmi odpadov
§ 10
Prejednávanie priestupkov
1. Mestská časť prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu/1, ktorých sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad v rozpore so zákonom a s nariadením mesta Košice
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom
c) neoznámi, že na jeho nehnuteľnosti bol uložený odpad v rozpore so zákonom
d) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi s demolácií v rozpore so zákonom
2. Ukladanie a výška pokút sa riadi osobitným predpisom/2.
3. Ostatné porušenia časti II. tohto všeobecne záväzného nariadenia riešia vecne príslušné správne
orgány.
_ __ _ _ _ _ _ _ _
1/ § 80 ods. 1 písm. a) až c) a s) zákona č. 223/2001 Z. z.
2/ § 80 ods. 2 a 4 zákona č. 223/2001 Z. z.

Č A S Ť III.
§ 11
Záverečné ustanovenia

1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú orgány mestskej polície, poverení
zamestnanci miestneho úradu, členovia komisie výstavby, životného prostredia, verejného
poriadku a regionálneho rozvoja.
2. Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia fyzickými osobami sa postihuje ako priestupok.
3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickými osobami môže starosta Mestskej časti
Košice – Juh uložiť pokutu v zmysle ust. § 23 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov až do výšky 6 638 eur. Pokuty sa vyrubujú odstupňovane podľa
miery zavinenia a závažnosti porušenia tohto nariadenia.
§ 12
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 o čistote a poriadku schválené na 10. zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice – Juh dňa 25. 2. 1992 uznesením č. 33.
2. Novelizácia VZN schválená na 19. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh dňa
23. 10. 1997 uznesením č. 112.
3. Novelizácia VZN schválená na 9. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh dňa
18. 4. 2000 uznesením č. 55.
§ 13
Účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 6. zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice – Juh konanom dňa 30.10.2007 uznesením č. 3-N a
účinnosť nadobudlo dňa 22.11.2007.
2. Uznesením č. 9 –N na 13.zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Juh
konanom dňa 16.12.2008 bolo toto všeobecne záväzné nariadenie novelizované, novelizácia
č.1 nadobudla účinnosť dňa 1.1.2009.

JUDr. Jaroslav H l i n k a
starosta MČ Košice - Juh

