Ev. č. 1/2014-z05
Mesto Rožňava na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a n) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a
údržbe verejnej zelene

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Pôsobnosť nariadenia
(1) Nariadenie upravuje práva a povinnosti všetkých fyzických a právnických osôb pôsobiacich
na území mesta v oblasti:
a) udržiavania čistoty a poriadku v meste,
b) stavu verejnej zelene (najmä údržby, ochrany, ošetrovania zelene, výrubu drevín atď.)
§2
Základné pojmy
(1) vypustený
(2) Zeleňou sa rozumejú dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche
prirodzeným spôsobom, alebo zámerným cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom.
Sú to predovšetkým stromy, kry, kvety, zelené plochy, nádoby so zeleňou. Súčasťou týchto
ucelených súborov sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako chodníky, prístrešky, ihriská,
lavičky a pod.
(3) Mestskou zeleňou sa rozumie zeleň rastúca na pozemkoch vo vlastníctve mesta.
(4) Verejnou zeleňou sa rozumie zeleň rastúca na verejných priestranstvách1 ako aj verejné
priestranstvá, ktoré sú určené správcom mestskej zelene na výsadbu verejnej zelene.
(5) Správca mestskej zelene je subjekt, ktorého mesto Rožňava zmluvne poverilo činnosťami
súvisiacimi s údržbou, ošetrovaním, ochranou, tvorbou a obnovou mestskej zelene a v prípade
drevín aj oprávneným výrubom, ak v texte všeobecne záväzného nariadenia nie je uvedené inak.
(6) Správca verejnej zelene je subjekt poverený touto činnosťou vlastníkom pozemku, na ktorom
zeleň rastie. V prípade, že na pozemok nie je založený list vlastníctva, je to subjekt poverený
mestom.
(7) vypustený
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

II. UDRŽIAVANIE ČISTOTY A PORIADKU
§3
Povinnosti fyzických a právnických osôb
(1) V záujme zdravia a bezpečnosti obyvateľov a pre zabezpečenie zdravého životného
prostredia sa na území mesta Rožňava zakazuje:
a) odhadzovať mimo odpadových nádob čokoľvek, napr. papiere, obaly všetkého druhu,
zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky, ohorky cigariet, popol a iné nepotrebné
veci, odpadky,
b) znečisťovať verejné priestranstvá čímkoľvek, napr. pľuvaním, fekáliami, psími výkalmi,
splaškovými vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami, inými kvapalinami,
používaním pyrotechnických výrobkov kategórie F12 a iným obdobným spôsobom,
c) vylievať na verejné priestranstvo vodu, ktorou sa umývali výkladné skrine, alebo
podlahová plocha v prevádzkach,
d) umývať, čistiť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou
nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel, evidenčných čísiel a
medzinárodnej poznávacej značky vozidiel, výmeny kolesa a odstránenia drobnej
funkčnej závady, akou je napr. výmena sviečky, žiarovky a pod.
e) poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné a pamiatkové objekty,
zariadenia, lavice, vázy, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk a iné zariadenia ako
sú sochy, pamätníky a podobne,
f) vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad, spaľovať
horľavé látky na voľnom priestranstve okrem výnimiek podľa osobitných predpisov2a
g) z balkónov, lodžií a okien umiestnených v tesnej blízkosti chodníkov vyklepávať alebo
prášiť deky, šatstvo, koberce, vyhadzovať predmety,
h) odstavovať vozidlá vyradené alebo dočasne vyradené z evidencie Policajného zboru na
parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách,
i) vyberať uložený komunálny odpad zo zberných nádob umiestnených na verejných
priestranstvách
j) skladovať akýkoľvek materiál ( napr. palivo, výrobky, obaly, zeminu, tovar a pod.) a
odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, miestnych komunikáciách bez
platného povolenia vydaného mestom,
k) osadzovať reklamy, plagáty, oznámenia na iných než určených miestach,
l) znehodnocovať fasády objektov nastriekaním obrazcov a znakov sprejovými farbami,
m) vyhadzovať akékoľvek predmety do korýt vodných tokov, alebo ich ukladať na miesta, z
ktorých by mohli byť do nich splavené a tým ohroziť akosť, zdravotnú nezávadnosť
alebo prietočnosť toku,
n) vylievať alebo vypúšťať znečisťujúce látky3 do vodných tokov, znečisťovať vodné toky
umývaním motorových vozidiel a vykonávania opráv a údržby motorových vozidiel na
brehoch alebo v tokoch,
o) vypúšťať odpadové vody do vodného toku bez povolenia vydaného príslušným orgánom
štátnej vodnej správy,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 § 4 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
2a napr. § 8 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
3 § 2 písm. aa) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov

p) jazdiť motorovými vozidlami, bicyklami, kolobežkami a samovyvažovacími vozidlami
po verejnej zeleni, zastaviť a stáť motorovým vozidlom na miestach určených osobitným
predpisom4 korčuľovať sa na kolieskových korčuliach ako aj jazdiť na kolieskových
doskách, bicykloch, kolobežkách a samovyvažovacích vozidlách na týchto
priestranstvách:
- na Námestí baníkov na dláždenom okolí sochy Francišky a kašien,
- na schodištiach pred vchodmi do budovy OKC,
- na dláždenom okolí sochy L. Kossutha pri Baníckom múzeu
q) zakazuje sa parkovanie vozidiel prevádzkovateľov cestnej dopravy mimo priestorov
technickej základne alebo priestorov určených mestom na tento účel.5
(2) zrušený
(3) zrušený
(4) Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú povinní v prípade výskytu hlodavcov
(potkanov, myší, hrabošov), odstraňovať príčiny ich výskytu, zamedziť ich šíreniu a na
vlastné náklady zabezpečiť deratizáciu.
(5) Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom,
je povinný vlastník, správca, užívateľ nehnuteľnosti upravovať a trvalo udržiavať tak, aby sa
nečistoty z nich nedostávali na verejné priestranstvá.
(6) Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými odpadovými
žľabmi a odpadovými rúrami a lapačmi snehu.
(7) Fasády objektov musia byť čisté, vymaľované, zbavené nevhodných nápisov a kresieb.
(8) Plochy rezervované na výstavbu musia byť až do doby ich stavebného využitia zatrávnené a
udržiavané tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia. Za ich pravidelnú údržbu
zodpovedá vlastník, správca alebo užívateľ, ak to stanovuje nájomná zmluva.
(9) Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, areálov a ostatných plôch zodpovedajú ich
vlastníci, resp. osoby spravujúce tieto objekty a územia, ak im to vyplýva z platnej zmluvy.
V prípade, že pozemok nemá vlastníka (LV 0) a zároveň ide o verejné priestranstvo, za jeho
čistotu a čistenie je zodpovedný subjekt poverený mestom.
(10) Za čistenie, údržbu a čistotu miestnych komunikácií, miestneho trhoviska, vodných
tokov, správu, ochranu, údržbu a tvorbu mestskej zelene zodpovedá ich správca.
(11) Dvory, záhrady, pozemky a oplotenia vo vlastníctve fyzických a právnických osôb musia
byť vlastníkmi upravované a trvalo udržiavané tak, aby neboli prerastené burinou, prašné
alebo nevzhľadné. Výsadba na nich nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky.
(12) Obchodné tabule (označenia prevádzok), reklamné tabule a zariadenia musia byť trvalo
udržiavané v čistom a aktuálnom stave. Ak sa nachádzajú v pamiatkovej zóne, musia byť
schválené príslušným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
5 § 7 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

(13) Subjekt zodpovedajúci za čistenie a údržbu verejného priestranstva je povinný najmä:
a) zabezpečiť prostriedky potrebné na čistenie a údržbu verejného priestranstva, sústavne
dozerať na dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve,
b) zabezpečovať pravidelné čistenie verejného priestranstva,
c) zabezpečovať zjazdnosť komunikácií, v zimnom období odstraňovanie snehu,
d) zaobstarávať a rozmiestňovať dostatočný počet zberných nádob na odpad, pravidelne ich
vyprázdňovať a starať sa o ich údržbu,
e) zabezpečovať čistenie verejného priestranstva predovšetkým vo večerných a ranných
hodinách,
(14) Každý, kto používa verejné priestranstvo iným spôsobom, ako je mu určené (osobitné
užívanie verejného priestranstva, zvláštne užívanie miestnej komunikácie), je povinný:
a) používať verejné priestranstvo v povolenom rozsahu a tak, aby čo najmenej obmedzoval
jeho užívanie obyvateľmi mesta,
b) zabezpečiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočných hodinách,
c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva, jeho zariadení a verejnej
zelene,
d) zabezpečiť, resp. umožniť prístup ku kanalizačným vpustiam, k požiarnym hydrantom a
k nádobám na komunálny odpad,
e) po skončení užívania uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.
(15) Osoby, ktoré znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev spôsobili, sú povinné
bezodkladne spôsobenú závadu na svoje náklady odstrániť, alebo zabezpečiť jej odstránenie.
Sú právne zodpovedné za následky vzniknuté z dôvodov tohto znečistenia a poškodenia.
(16) Podmienky chovu zvierat na území mesta upravujú osobitné predpisy.6

III. SPRÁVA, ÚDRŽBA, OCHRANA A TVORBA VEREJNEJ ZELENE
§4
Správa a údržba verejnej zelene
(1) Správca verejnej zelene je povinný sa o zeleň starať, najmä ju ošetrovať, udržiavať a
zabezpečovať oprávnený výrub drevín (stromov a krov), náhradnú výsadbu za povolený
výrub a obnovu zelene.
(2) Zakazuje sa poškodzovanie verejnej zelene a svojvoľný výrub a svojvoľná výsadba drevín
(stromov a krov).
(3) Pri zabezpečovaní výrubu drevín na území mesta sa postupuje podľa osobitného predpisu.7
IV. POUŽÍVANIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV
§ 5 – zrušený
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6 napr. zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
7 zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§6
Zodpovednosť fyzických a právnických osôb
(1) Pokiaľ dôjde ku škode na verejnej zeleni, je povinná ju nahradiť právnická alebo fyzická
osoba, ktorá ju spôsobila.
(2) Fyzické a právnické osoby, zodpovedné za porušenie ustanovení všeobecne záväzného
nariadenia, nesú právnu zodpovednosť za vzniknuté následky a sú povinné bezodkladne
spôsobenú závadu na svoje náklady odstrániť.
§7
Sankcie
(1) Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia možno uložiť sankcie
podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.8
VI. ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§8
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Rožňava o udržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku v meste a jeho mestských častiach,
o správe a údržbe verejnej zelene, schválené Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 30.
3. 2000 uznesením č. 69/2000, vrátane jeho zmien a doplnkov.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 27. 2. 2014 uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rožňave č. 14/2014.
(3) Zmeny a doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave dňa 26. 6. 2014 uznesením č. 115/2014.
(4) Doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia v § 3 ods. 1 písm. f) schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave dňa 25. 6. 2015 uznesením č. 147/2015.
(5) Zmeny a doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia v § 2 ods. 7 až 9, § 3 ods. 1 písm.
b) a § 5 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 25. 2. 2016 uznesením č. 6/2016.
(6) Zmenu tohto všeobecne záväzného nariadenia v § 3 ods. 1 písm. h) schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave dňa 1. 12. 2016 uznesením č. 201/2016. Účinnosť nadobúda dňa
1. februára 2017.
(7) Zmenu tohto všeobecne záväzného nariadenia v § 3 ods. 2 a 3 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 28. 6. 2018 uznesením č. 99/2018.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8 napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

(8) Na zmenách a doplnení tohto všeobecne záväzného nariadenia v § 2 ods. 1 a ods. 7 a § 3
ods. 1 písm. p) a q) sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 12. 3. 2020 uznesením
č. 23/2020.

Michal Domik
primátor

