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Mestské zastupiteľstvo v Podolínci v zmysle § 6 ods. 1 v nadväznosti na § 4 ods. 5 písm. a) bod 
2 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej 
len „zákon o obecnom zriadení) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“): 
 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenie 

Účelom tohto VZN je určenie podmienok na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku 
obyvateľov mesta, ako aj ostatných osôb, ktoré sa nachádzajú na jeho území. 

  

Čl. II. 

Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách 

1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvo spôsobom zodpovedajúcim jeho 
charakteru a účelu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi jeho užívanie, pričom sa musí 
zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu, či poškodeniu verejného 
priestranstva, nehnuteľnosti alebo zložiek životného prostredia (pôdy, vodných tokov, 
podzemných vôd, ovzdušia a pod.). 
2. V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov 
mesta a estetického vzhľadu mesta sa na verejných priestranstvách zakazuje:  

a) znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob, 
b) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, zvratkami, 

pľuvaním, žuvačkami, 
c) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať 

priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami s výnimkou 
čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a tabuliek s evidenčnými číslami 
vozidiel, ktoré je nevyhnutné na ich bezpečnú prevádzku, 

d) z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny, 
pľuvať alebo iným podobným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,  

e) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu 
verejného priestranstva alebo zariadení verejného priestranstva.  

3. Vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti hraničiacej s verejným 
priestranstvom sa za účelom dodržiavania čistoty a verejného poriadku: 

a) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce 
neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho 
využívaní, neohrozovali bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad mesta, 

b) zo striech odstraňuje nahromadený sneh, prípadne cencúle, aby nedochádzalo 
k ohrozovaniu života a zdravia osôb, 

c) vetvy a konáre stromov a rastlín, presahujúcich cez ploty upravuje tak, aby 
neprekážali chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej premávke 
a vykonaniu údržby miestnych komunikácií. 
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Čl. III. 
Dodržiavanie verejného poriadku 

Každý je povinný zdrať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie 
verejného poriadku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi 
a všeobecne uznávanými pravidlami.  
 
 

Čl. IV. 

Dodržiavanie nočného pokoja 

1. Nočný pokoj nesmie byť rušený hlukom nad mieru primeranú pomerom v danom čase 
a mieste  (napr. hlasným spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut alebo strojov, 
výbušnín a pod.). Meranie hodnoty hluku a kontrola dodržiavania prístupných hodnôt hluku 
je upravená v osobitných právnych predpisoch1.  
2. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby v prevádzkach s povolenou prevádzkovou 
dobou po 22:00 hod. sú povinní vykonať opatrenia proti vzniku a šíreniu hluku z ich prevádzky. 
3. Toto obmedzenie sa nevzťahuje vykonávanie prác, ktoré nemožno vykonať v inom čase, ako 
sú zimná údržba komunikácií, odstraňovanie havárií inžinierskych sietí a pod.  
 
 
 

Čl. V. 
Zákaz požívania alkoholických nápojov 

 
1. Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov v čase od 4.00 hod. do 24.00 hod. na verejne 
prístupných miestach, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 300 m od: 
a) mestského úradu, 
b) škôl, predškolských a školských zariadení pre deti a mládež, 
c) mestského kultúrneho strediska, 
d) miest trvale určených na vykonávanie náboženských obradov, 
e) cintorína a iných pietnych miest, 
f) zdravotného strediska alebo iných zdravotníckych zariadení (napr. ambulancie, lekárne). 
2. Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje: 
- na priestory letných záhrad a terás na verejných priestranstvách, 
- na vopred oznámené verejné podujatia, 
- dňa 31.12. v čase od 4.00 hod. do 24.00 hod. 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. v nadväznosti na zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia v znení neskorších predpisov  
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Čl. VI. 
Zákaz fajčiť 

 
Okrem miest vymedzených v osobitnom predpise2 zakazuje sa fajčiť aj na týchto miestach: 

a) na celej ploche cintorína, 
b) 15 m od miest trvale určených na vykonávanie náboženských obradov. 

 
 

Čl. VII. 
Zákaz používania pyrotechnických výrobkov 

 
1. Na celom území mesta Podolínec sa zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov 
kategórie F2, F3, P1 a T1 počas celého roka. 
2. Zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa ods. 1  neplatí dňa 31. 
decembra v čase od 16:00 hod. do 24:00 hod. a dňa 1. januára v čase od 00:00 hod. do 03:00 
hod. 

 
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci uznesením č. 45/2023 zo 
dňa 19.1.2023. 

2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 1/2011 o udržiavaní všeobecnej 
čistoty a ochrane zelene na území mesta Podolínec a Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Podolínec č. 1/2012 o verejnom poriadku na území mesta Podolínec. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli po jeho 
schválení. 

 

 

 

 

       
                                             Mgr. Michal Marhefka, MBA 
                 primátor mesta  
 
 
 

                                                           
2 § 7 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov 


