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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA
V súlade s § 4 ods. 3, písm. n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec pri výkone samosprávy
zabezpečuje verejný poriadok v obci.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. /2022 o verejnom poriadku na území mesta
Skalica sa predkladá ako obligatórne v súlade s § 4 ods. 5, písm. a), bod 5, zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
niektorých zákonov.

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení

2. MATERIÁL

Mesto Skalica

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. ... /2022
o verejnom poriadku na území mesta Skalica

Publikácia a pripomienkové konanie k návrhu VZN:

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:
Počet doručených/akceptovaných pripomienok k návrhu VZN v zákonnej lehote:

Schválenie, platnosť a účinnosť VZN:
VZN schválené mestským zastupiteľstvom dňa
pod číslom:
VZN vyvesené na úradnej tabuli, zverejnené na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:
VZN nadobudlo účinnosť dňa:

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), § 4 ods. 3 písm. n) zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o
obecnom zriadení“), zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien
a doplnkov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
uznáša na všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“ ) , ktoré je platné na území mesta
Skalica.
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1.Účelom tohto VZN je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku a vytvoriť
podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku na území mesta Skalica
(ďalej len „mesto“).
2. Toto VZN je záväzné pre všetkých občanov mesta a návštevníkov mesta, fyzické a právnické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území mesta.
Článok II.
Vymedzenie niektorých pojmov
1. Verejný poriadok je súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych
normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré sú všeobecne uznávané a ktorých dodržiavanie je
nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania a zaistenia bezpečnosti
obyvateľov mesta.
2. Verejný poriadok sú tiež povinnosti a podmienky, ktorými sa zabezpečuje udržiavanie
verejného poriadku a čistoty na verejných priestranstvách, dodržiavanie nočného pokoja,
užívanie verejných priestranstiev, čistotu chodníkov a

komunikácií, ochranu životného

prostredia.
3. Územie mesta je katastrálne územie mesta Skalica, t.j. zastavané územie a tiež verejné
priestranstvá bez zástavby.

4. Verejným priestranstvom1) je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži

na všeobecné

užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak2). Sú to tiež cesty a miestne komunikácie,
chodníky, autobusové zastávky, parky, detské ihriská.
5. Verejnoprospešným zariadením alebo verejnoprospešným objektom sa rozumie najmä
verejné osvetlenie, plochy určené na zverejňovanie oznamov pre občanov a reklám, obecné
kvetináče, prvky drobnej architektúry, zábradlia na mostoch, lavičky, hojdačky, preliezačky,
pieskoviská, dopravné značky, informačné a smerové tabule, stojany na bicykle, zastávky
autobusov, koše na odpadky, zberné nádoby na komunálny odpad, stojiská zberných nádob,
rampy a iné zariadenia slúžiace verejnosti bez obmedzenia.
6. Pokojným stavom pri dodržiavaní verejného poriadku sa rozumie zdržanie sa všetkého, čím
by nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú došlo
k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného.
7. Ničenie, poškodzovanie a znečisťovanie majetku, verejnoprospešných zariadení a
objektov sa rozumie akékoľvek manipulovanie poškodzujúcim, alebo znečisťujúcim
spôsobom, napr. sprejovanie, znečisťovanie bahnom, splaškami, farbami, olejmi, saponátmi a
inými látkami, úmyselné rozbíjanie zariadení a objektov, poškodzovanie zariadení a objektov
nedodržaním jednotlivých prevádzkových poriadkov, poškodzovanie ohňom, pozmeňovanie
nápisov na značkách a orientačných tabuliach a iné.
Článok III.
Udržiavanie verejného poriadku
1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku, bezpečnosti občanov a s cieľom udržiavať
žiadaný vzhľad mesta a stav životného prostredia v meste Skalica a s cieľom zabezpečiť
čistotu na verejných priestranstvách sa zakazuje :
a) znečisťovať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt - odpadkami, papiermi,
ohorkami z cigariet, zvyškami jedál, odpadkami z domov, bytov, prevádzok stolového
alebo stánkového predaja, obchodných a reštauračných prevádzok a iných objektov,

b) čistiť, umývať a opravovať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia na verejnom
priestranstve alebo inak znečisťovať verejné priestranstvo splaškovými vodami a inými
znečisťujúcimi látkami,
c) ničiť a poškodzovať verejné priestranstvá, verejne prístupné objekty a verejne prístupné
zariadenia,
d) fajčiť vo vzdialenosti menšej ako 20 metrov od budov a areálov materských a
základných škôl, školských zariadení, kostolov a zdravotníckych zariadení3),
e) porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa, morálky a etiky, zásady
občianskeho spolunažívania najmä znečisťovaním verejného priestranstva vykonaním
telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním, obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a
ďalšími konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a priestoroch verejne prístupných
vzbudzujú verejné pohoršenie,
2. V súvislosti s kontrolou dodržiavania tohto VZN je porušením verejného poriadku
aj neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci4).
Článok IV.
Dodržiavanie nočného pokoja
1. Časom nočného pokoja s ohľadom na intenzitu hluku vonkajšieho a vnútorného prostredia
sa rozumie interval od 22.00 hod. do 06.00 hod.
2. Zakazuje sa rušiť nočný pokoj hlukom nad mieru primeranú pomerom (krikom,
spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, pyrotechniky).
3. Tento zákaz sa nevzťahuje pri prácach na odstraňovaní havárií, pri kalamitných či iných
mimoriadne vzniknutých udalostiach, v prípadoch zimnej údržby miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev.

Článok V.
Osobitné užívanie verejného priestranstva, zariadenia alebo objektu
1. Užívať a zabrať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné
zariadenie na iný účel, ako je určené, možno len po vydaní súhlasu obce, na prenájom verejného
priestranstiev alebo na zvláštne užívanie verejného priestranstva.
2. Každý, komu bolo povolený prenájom alebo zvláštne užívanie verejného priestranstva,
verejnoprospešného zariadenia alebo verejnoprospešného objektu je povinný :
a. verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho verejný účel
a len v priestore, na ktorý bol vydaný súhlas,
b. zabrániť poškodeniu verejného priestranstva, verejnoprospešného zariadenia alebo
verejnoprospešného objektu,
c. zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď odstrániť,
d. vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného
priestranstva,
e. ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné
priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.
Článok VI.
Zabratie verejného priestranstva
1. Zabratie verejného priestranstva, verejne prístupného objektu alebo verejnoprospešného
zariadenia je možné len na nevyhnutnú dobu a za podmienok určených týmto VZN.
2. Zabratie verejného priestranstva v rozpore s týmto VZN je považované za neoprávnené
zabratie verejného priestranstva, verejne prístupného objektu alebo verejnoprospešného
zariadenia podľa príslušného zákona5).
3. Všetky prekážky umiestnené na verejných priestranstvách bez predchádzajúceho súhlasu
mesta je povinný bezodkladne odstrániť ten, kto prekážku na verejné priestranstvo umiestnil.

4. V prípade, ak obec zistí umiestnenie prekážky na verejných priestranstvách a ten, kto
prekážku umiestnil, ju po upozornení obcou bezodkladne neodstráni, odstráni obec prekážku
na jeho náklady.
Článok VII.

Kontrola a sankcie
1. Konanie, ktoré je v rozpore s týmto VZN a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými sa kvalifikuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktoré je možné uložiť sankciu v zmysle § 11 zákona
SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, ak nejde o iný
priestupok alebo iný správny delikt alebo trestný čin.
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom príslušníkov
mestskej polície Skalica.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica dňa ..........2022,
nariadením č......................
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

Skalica, . .2022
Ing. Anna Mierna
primátorka mesta

___________________________________________________________________________
Odkazy na právne predpisy:
1) § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2) napr. § 30 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku na
komunálne odpady a drobné stavené odpady
3) § 7, ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
4) § 47, ods. 1, písm. a) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5) § 47, ods. 1, písm. g) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.NÁVRH NA ROZHODNUTIE

NÁVRH NA PRIJATIE

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. ... /2022,
o verejnom poriadku na území mesta Skalica

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení mesta Skalica č. .../2022, o verejnom poriadku
na území mesta Skalica.

4.STANOVISKÁ ORGÁNOV MSZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo

Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie

Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky

Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport

Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

___________________________________________________________________________

4.2 UZNESENIA MESTSKEJ RADY:
Mestská rada mesta Skalica
odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica uzniesť sa na Všeobecne záväznom
nariadení mesta Skalica č. .../2022, o verejnom poriadku na území mesta Skalica.
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