
Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča 
č. 2/1992 zo dňa 27. marca 1992 

v znení VZN č. 7/1996, 3/1997, 6/1998, 5/1999, 3/2000, 2/2005, 3/2007, 1/2008, 8/2010 a 3/2011 
o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a udržiavanie verejných priestranstiev na území mesta 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení: 
 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Nariadenie určuje všetkým fyzickým a právnickým osobám práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty, estetizácie a 

ochrany zelene na území mesta Bytče. 
2. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. 

sú verejne prístupné. Sú to najmä : mestské komunikácie, ulice, podchody, mosty, parkoviská, verejné záhrady, 
parky, korytá a nábrežia vodných tokov, nádrží a pod. 

 
Čl. 2 

Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev 
 
1. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu mesta je na verejných priestranstvách zakázané: 

a) odhadzovať ohorky z cigariet, cestovné lístky, smeti, papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál /ani ako 
krmivo vtáctvu/, ovocie, zeleninu, popol a iné nepotrebné veci a odpadky, 

b) znečisťovať verejné priestranstvá splaškovými a inými odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo iným 
podobným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje na opravu i na umývanie a čistenie motorových vozidiel na verejných 
priestranstvách s výnimkou drobných opráv za účelom výmeny žiaroviek na osvetlení vozidiel, kolies pri 
defektoch alebo inom poškodení duše a plášťa kolesa, nutného doplnenia PHM a nutného čistenia skiel, 
reflektorov, brzdových a koncových svetiel a ŠPZ, resp. evidenčných čísiel vozidla čistou vodou, 

c) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať, znečisťovať a ničiť mestskú zeleň, verejné objekty a 
zariadenia, pamiatkové objekty a zariadenia, ako sú sochy, pamätníky a pod. Zvlášť je zakázané vypaľovanie 
trávy a neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov rastlín na verejných priestranstvách, 

d) vyklepávať alebo prášiť šatstvo, koberce, deky a iné predmety mimo vyhradených miest. Zvlášť je zakázaná 
táto činnosť na balkónoch, loggiach, oknách a spoločných priestoroch obytných domov, 

e) nechávať psov alebo iné zvieratá pobehovať alebo znečisťovať verejné priestranstvá, 
f) vstupovať so zvieratami alebo ich vpúšťať na detské ihriská, pieskoviská a kúpaliská, 
g) umiestňovať plagáty , reklamy na iných miestach ako na to určených bez súhlasu mesta a zriaďovať reklamné , 

informačné a propagačné zariadenia (stavby) v rozpore s platnými zákonmi a predpismi 
h) umiestňovať odpadové nádoby a zariadenia na úschovu tovaru a prepraviek na verejných priestranstvách bez 

súhlasu Mestského úradu, 
i) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škváru bez povolenia Mestského úradu s výnimkou 

paliva, ktoré však musí byť odstránené neodkladne, najneskôr do 48 hodín, 
j) vyberať zo smetných nádob odpady, 
k) znečisťovať verejné priestranstvá močením, výkalmi a zvratkami, 
l) sedenie na operadlách lavičiek, resp. ležanie na lavičkách, aby nedochádzalo k ich poškodeniu a 

znečisťovaniu. 
2.  

a) Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby. Tieto sú 
povinné bezodkladne spôsobenú závadu odstrániť alebo zabezpečiť na svoje náklady jej odstránenie. Nesú 
právnu zodpovednosť za následky vzniknuté z dôvodov tohto znečistenia a poškodenia. 

b) Fyzické a právnické osoby vykonávajúce výkop na verejných priestranstvách musia mať súhlas z Mestského 
úradu a zodpovedajú za uvedenie povrchu do pôvodného stavu a vzhľadu v stanovenej lehote, 

c) Dvory, záhrady, pozemky, areály vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú tieto povinné upratovať a 
trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty z nich nedostávali na verejné priestranstvá, aby nepôsobili nevzhľadne a 
aby neboli porastené burinou, 

d) Kvetináče, nádoby, kvety a iné predmety umiestnené na vonkajšej strane okien a na balkónoch musia byť 
upevnené a opatrené ochrannými miskami tak, aby voda nestekala po stenách a chodcoch, 



e) Uličné priečelia /fasády/ domov musia byť čisté, zbavené nevhodných nápisov a kresieb. Obchodné reklamy, 
rolety, firemné tabule musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby nevyčnievali na chodníky, kde 
by prekážali chodcom, 

f) Všetky budovy na čelnej strane chodníkov musia byť opatrené riadnymi odkvapovými žľabmi a odpadovými 
rúrami, ktoré sa zaústia do liatinových lapačov nečistôt s vybudovaním kanalizačnej prípojky určenej na 
odvedenie dažďových vôd do mestskej kanalizácie, tak aby dažďová voda nestekala zo striech alebo zvodov 
priamo na chodníky a chodcov, odvedenie dažďových vôd do mestskej kanalizácie je nutné vykonať na území 
mesta postupne v nadväznosti na rekonštrukciu miestnych komunikácií, strechy musia byť vybavené 
zachytávačmi snehu 

g) Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúce na 
chodníky a ulice obstrihať až do výšky 2,5 m a konáre, prípadne vetvy prerastajúce cez ploty /živé ploty/ 
upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nenarušovali cestnú premávku. 

3. Každý zásah právnickej alebo fyzickej osoby do súčasného stavu mestskej zelene je možný len po 
predchádzajúcom povolení Mestského úradu, prípadne správcu verejnej zelene. 

4. Na zamrznutom vodnom toku rieky Petrovičky na Námestí SR a ul.S. Sakalovej sa zakazuje korčuľovanie a 
prevádzkovanie ostatných zimných športov a celoročné kúpanie. 

 
Čl. 3 

Udržiavanie čistoty tokov a nádrží 
 
1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov a nádrží vhadzovať akékoľvek predmety alebo ich ukladať na miesta, z ktorých 

by mohli byť splavené a ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodného toku. 
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať zdravotne alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny, a to najmä ropné 

látky, jedy, žeraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, posýpacie soli a iné škodlivé látky, ktoré 
by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život v toku. Ďalej sa zakazuje vo vodných tokoch a 
nádržiach a na ich brehoch robiť údržbu alebo umývanie motorových vozidiel. 

3. Verejnou kanalizáciou sa môžu odvádzať len vody v akosti a množstve stanovenom kanalizačným poriadkom príp. 
na základe povolenia vydaného vodohospodárskym orgánom. 

4. Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových je upravené v zákone o vodách a vykonávacích predpisoch k tomuto 
zákonu. 

 
Čl. 4 

Podmienky na prevádzku vozidiel v súvislosti s čistotou mesta 
 
1. Na území mesta sa zakazuje: 

a) jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojím nákladom znečisťujú vozovku, 
b) prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený /v uzatvorených nádobách, prekrytý plachtou a pod./ 

tak, aby rozpadávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie 
zápachom, 

c) spôsobovať znečisťovanie aj iným spôsobom, najmä narušovať kôpky uloženého materiálu, snehu a pod. a 
znemožňovať čistenie verejných priestranstiev najmä parkovaním motorových vozidiel na vozovke miestnych 
komunikácii pri ich údržbe a odvážaní odpadkov, 

d) jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie, 
e) jazdiť vozidlami po mestskej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich, 
f) odstavovať alebo dlhodobo parkovať na verejných priestranstvách vraky vozidiel, prívesy, nákladné motorové 

vozidlá, autobusy, karosérie, ako aj vozidlá bez zjavného používania na ich prevádzku. 
2. Ďalej užívateľ miestnych komunikácií musí dodržiavať tieto podmienky: 

a) pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade závadu, ktorá môže viesť k znečisťovaniu 
verejného priestranstva, je povinný túto závadu bezodkladne odstrániť. Pokiaľ tak nemôže urobiť sám, môže v 
jazde pokračovať len po miesto, kde je možné závadu odstrániť a v jazde pokračovať len po odstránení 
závady. Vzniknuté znečistenie musí odstrániť, 

b) v prípade, že dôjde k rozsypaniu materiálu na verejnom priestranstve, prepravca je povinný na svoje náklady 
vyčistiť bezodkladne verejné priestranstvo. 

3. Na Námestí SR je povolené parkovanie motorových vozidiel len na miestach vyznačených zvislými dopravnými 
značkami "Parkovisko". Parkovanie, alebo akékoľvek zasahovanie s motorovými vozidlami do priestorov 
nevyznačených dopravnými značkami "Parkovisko" je zakázané. 

 
 



Čl. 5 
Skladanie a nakladanie materiálu a výrobkov 

 
1. Nakladať a skladať materiál a tovar na verejnom priestranstve sa dovoľuje len vtedy, ak sa tak nedá urobiť bez 

zvláštnych ťažkostí na inom mieste. Naloženie a zloženie musí byť čo najrýchlejšie. 
2. Po manipulácii s materiálom je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a v prípade potreby 

aj pokropiť alebo umyť. 
3. Skladanie tovaru, obalov, materiálu alebo vybaľovanie tovaru na vozovke alebo chodníku sa zakazuje s výnimkou 

prechodného uskladnenia prázdnych obalov, pripravených na odvoz na chodníku po dobu najviac dvoch hodín. 
4. Odvoz starých a nepotrebných vecí, materiálu z búrania odpadu zo stavebných úprav a opráv a iných odpadkov 

zabezpečuje vlastník objektu, resp. užívateľ, príp. fyzická alebo právnická osoba, vykonávajúca stavebné práce. 
Odpad každého druhu musí byť odstránený bezodkladne, najneskôr však do 3 dní. 

5. Smetné nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo okraji vozovky len na nevyhnutne potrebnú dobu pred 
vyprázdnením. Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto. 

6. Vchádzať na chodník akýmkoľvek dopravným prostriedkom v prípade odvozu alebo dovozu materiálu sa zakazuje s 
výnimkou prípadov v ods. 1 čl. 5. Rovnako sa zakazuje na chodníkoch bicyklovanie. 

 
Čl.6 

Zvláštne užívanie verejného priestranstva 
 
1. Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru alebo na iný účel, pre ktorý sú určené je možné na základe 

povolenia alebo správneho rozhodnutia príslušného odboru MsÚ, ktorý určí aj dobu užívania verejného 
priestranstva. MsÚ si vyžiada aj vyjadrenie správcu plochy. V prípade, že ide o priestor, ktorý sa bude používať pre 
vozidlá, MsÚ rozhodne po predchádzajúcom vyjadrení dopravného inšpektorátu polície. O povolenie treba požiadať 
príslušný MsÚ najneskoršie do 10 dní pred zamýšľaným užívaním verejného priestranstva. 

2. Zásah do verejného priestranstva alebo komunikácií je možný len so súhlasom MsÚ. Podmienky o vykonávaní 
výkopových prác, technické podmienky určí správca verejného priestranstva alebo komunikácií. 

3. Každý, komu bolo vydané povolenie k zvláštnemu užívaniu verejného priestranstva, napr. ako súčasť staveniskovej 
prevádzky, k skládke materiálu, k umiestneniu stánkov, propagačných tabúľ a pod., je povinný: 
a) používať priestranstvo len v povolenom rozsahu a to tak, aby bolo čo najmenej odnímané svojmu účelu, 
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadné znečistenie bezodkladne 

odstraňovať vrátane priľahlých plôch, 
c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vstupom, uzáverom vody, požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov a 

záchrannej služby, 
d) vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva najmä v nočnej 

dobe, 
e) používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení vlastného užívania uviesť 

na svoj náklad verejné priestranstvo do pôvodného stavu, 
f) zachovať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor pre prípadný 

protipožiarny zásah, 
g) ak stavenisko nie je ohradené, stavebnú suť pri prácach na verejnom priestranstve odvážať denne do 

ukončenia pracovnej doby fyzickej a právnickej osoby, ktorá práce vykonáva, 
h) zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou fyzickej a právnickej osoby 

alebo majiteľa, ktorý práce vykonáva s uvedením doby povolenia k zvláštnemu užívaniu, 
i) zaplatiť za používanie verejného priestranstva príslušný poplatok. 

4. Sypké hmoty, malta alebo iný stavebný materiál môžu byť pri stavebných prácach skladované na povolenom, 
vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve len v nevyhnutnej miere, a to tak, aby ich vietor alebo 
voda neroznášali do okolia. 

 
Čl. 7 

Podmienky pre niektoré druhy zvláštneho užívania verejného priestranstva 
 
1. Vylepovanie plagátov zabezpečujú fyzické a právnické osoby na schválených plagátových plochách. Umiestňovať 

plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné oznámenia mimo povolených miest sa zakazuje. V prípade porušenia 
zákazu budú tieto propagačné materiály odstránené na náklady príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby. 

2. Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku, kiosku, kultúrnych zariadení, kín, príp. podniku a organizácie s 
vysokou návštevnosťou je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí týchto zariadení. 
Udržiavanie čistoty v rozsahu stanovenom MsÚ je podmienkou pre udelenie súhlasu k mimoriadnemu užívaniu 



verejného priestranstva alebo nebytového priestoru. Ďalej je povinný zabezpečiť v bezprostrednej blízkosti 
dostatočné množstvo košov na odpadky a zabezpečiť ich včasné vyprázdnenie. 

3. Pre umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení umiestňovaných na verejných 
priestranstvách alebo miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom, 
platia príslušné ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení ich 
neskorších zmien a doplnkov. Reklamné zariadenia a reklamy musia vyhovovať tiež požiadavkám platného zákona 
o reklame. 

4. Reklamné , informačné a propagačné zariadenia ako aj iné zariadenia , ktoré neslúžia pre správu pozemných 
komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzky dopravy: 
a) sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunikáciách umiestňujú tak, aby vyhovovali 

požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
b) je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke. 
Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií sa môžu umiestňovať iba informačné zariadenia a 
dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie. 

5. Súhlas na umiestnenie v zmysle platných predpisov mesto Bytča vydáva po vyjadrení dopravnej polície a 
príslušných orgánov resp. organizácii. 

6. Fyzická alebo právnická osoba v žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení 
predloženej Mestskému úradu v Bytči uvedie tieto  údaje: 
a) meno, priezvisko (názov),  adresa (sídlo) žiadateľa, 
b) druh, účel a čas trvania zariadenia, 
c) označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností , na ktorom sa má zariadenie 

umiestniť, s uvedením vlastníckych alebo iných práv, 
d) zoznám účastníkov konania , ktorí sú žiadateľovi známi. 
K žiadosti pripojí: 
a) dokumentáciu obsahujúcu návrh zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch 

vyhotoveniach, 
b) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované zariadenie, 
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenie dotknutých orgánov štátnej 

správy. 
Vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu zariadenia, žiadateľ v žiadosti ďalej uvedie alebo k 
žiadosti pripojí: 
a) náčrt alebo fotografiu nehnuteľností alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia zariadenia do 

priestoru a jeho výtvarné riešenie, 
b) technický opis konštrukčného riešenia zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých 

materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide 
o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jej napojenia na elektrické vedenie, 

c) doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku, ak sa konali pred podaním žiadosti, 
d) údaje o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.. 
Mesto Bytča po vyjadrení príslušných orgánov a organizácii zvlášť dopravnej polície a na základe úplnosti 
podkladov rozhodne o povoleniu zariadenia a podmienkach jeho umiestnenia. Súhlas nemusí byť vydaný alebo už 
vydaný súhlas môže byť zrušený a nariadené odstránenie zariadenia, ak : 
a) zariadenie bude slúžiť propagácii , reklame a pod. činnosti v rozpore s platnými predpismi a zákonmi , 
b) sa zmenia podmienky , najmä dopravné v blízkosti osadeného zariadenia , 
c) splnilo účel na ktorý bolo povolené alebo pre opotrebenie prestalo slúžiť pôvodnému účelu , 
d) je v rozpore s platnými zákonmi. 

7. Mesto Bytča po vyjadrení príslušných orgánov a organizácií, zvlášť dopravnej polície, rozhodne o podmienkach 
umiestnenia zariadení. Súhlas nemusí byť vydaný alebo už vydaný súhlas môže byť zrušený a mesto nariadi 
odstránenie zariadenia, ak : 
a) na zariadeniach budú propagované tabakové výrobky, alkohol a iné toxikománie a veci spôsobilé ohroziť 

mravnosť, 
b) sa zmenia najmä dopravné podmienky v blízkosti osadeného zariadenia, 
c) splnilo svoj účel, na ktorý bolo povolené, 
d) pre opotrebenie prestalo slúžiť svojmu účelu. 
Mesto vydá súhlas spravidla na 5 rokov, tento môže byť predĺžený. 

 
 
 
 



Čl. 8 
Zodpovednosť za čistenie a čistotu 

 
1. Za čistenie verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo zverené 

do užívania, príp. poverená fyzická alebo právnická osoba. Vlastníci /správcovia/ a užívatelia celého objektu 
(nehnuteľnosti) sú zodpovední za čistenie vstupných a priľahlých chodníkov a prídomovej zelene. Výkon čistenia je 
možné zabezpečiť prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby. Rozsah prác vykonávaných užívateľom 
musí byť zakotvený v nájomnej zmluve v súlade s článkom 11, bodom 4 a 5. 

2.  
a) Za čistenie verejných mestských komunikácií, ciest, chodníkov zodpovedajú správcovia alebo poverená 

právnická alebo fyzická osoba , 
b) Za čistenie nástupných ostrovčekov železničnej dopravy, odpadových košov, prístreškov a čakární SAD, 

autobusového nástupišťa, vrátane odpadových košov zodpovedá SAD a ŽSR, 
c) Za čistenie, údržbu a opravy kanalizačných vpustov zodpovedá príslušný správca, 
d) Za údržbu verejnej zelene zodpovedá poverený správca, 
e) Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, záhradkárskych osád, domov, areálov, ostatných plôch susediacich s 

nehnuteľnosťou, okrem verejných priestranstiev na území mesta zodpovedajú majitelia, právnické a fyzické 
osoby, spravujúce tieto územia, 

f) Za čistotu okolia záhradkárskych lokalít zodpovedajú užívatelia a základné organizácie Slovenského zväzu 
záhradkárov, 

g) Za čistenie chodníkov i súkromnej zelene /bytovej/, vedúcich súbežne s nehnuteľnosťami zodpovedá majiteľ, 
správca alebo užívateľ, 

h) ak fyzická alebo právnická osoba spôsobí na MK prekážku (parkujúce auto, iná prekážka) zabraňujúcu čisteniu 
a údržbe v letnom i zimnom období viac ako 24 hodín je povinná tento úsek sama očistiť (odhrnúť sneh). 

3. Plochy rezervované pre výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnej investičnej výstavby do doby ich stavebného 
využitia musia byť upravené zatrávnením a udržiavané tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia. Konkrétnu 
zodpovednosť vymedzí Mestský úrad. 

4. Fyzická a právnická osoba, zodpovedná za čistotu je povinná zabezpečiť pravidelné čistenie plôch, ničenie burín, 
vybavenie dostatočným množstvom odpadových košov a ich vyprázdňovanie. 

 
Čl.9 

Povinnosti majiteľa alebo správcu objektu 
 
1. Majiteľ alebo správca objektu je zodpovedný: 

a) za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo dvorových častiach, podchodoch a pod., 
b) za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov, brán, odkvapových žľabov, 

striech, komínov a plotov. 
2. Obchodná organizácia a užívatelia nebytových priestorov sú zodpovední za vzhľad a čistotu výkladných skríň a 

prevádzkových priestorov, priľahlých priestorov. 
3. Majitelia garáží sú zodpovední za čistotu, vzhľad garáží v priestore medzi garážou a najbližším územím, ktoré je v 

správe alebo majetku inej právnickej alebo fyzickej osoby. Pri plošne veľkom území rozsah a vzhľad určí MsÚ. 
 

Čl.10 
Čistenie a zimná údržba verejného priestranstva 

 
1. Čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev sa zabezpečuje podľa pracovných plánov zimnej údržby, ktoré sú 

schvaľované Mestským úradom. 
2. Mestský úrad stanoví na základe požiadavky správcu, ktoré chodníky pri napadnutí snehu a vzniku poľadovice 

môžu byť uzavreté. Uzavretie chodníka musí byť vyznačené na začiatku i na konci tabuľami. 
3. Pri väčších snehových kalamitách, keď TS mesta nestačia vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť bezpečnú 

schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, organizuje MsÚ pomoc pre ich zvládnutie. V prípade kalamity 
môže MsÚ vyhlásiť pre fyzické a právnické osoby vlastniace potrebné mechanizmy povinnosť ich poskytnutia na 
likvidáciu kalamity. 

4. Fyzická alebo právnická osoba užívajúca verejné priestranstvo je povinná na tomto priestranstve udržiavať 
poriadok ( smetné nádoby, stavebný materiál, stánky a pod.). 

 
 
 



Čl.11 
Čistenie chodníkov 

 
1. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadné umývanie chodníkov, odstraňovanie snehu až do povrchu 

chodníka, blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka. 
2. Chodníky musia byť vyčistené každý deň, mimo zimného obdobia od 6.00 hodiny ráno. V prípade znečistenia sa 

čistenie vykonáva v priebehu dňa. Zametané nečistoty sa uskladňujú do smetných nádob. Zametanie nečistôt do 
vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných vstupov a na zelené pásy sa zakazuje. 

3. MsÚ stanoví, v ktorej časti obvodu mesta je potrebné chodníky čistiť viackrát denne. 
4. Fyzické a právnické osoby , ktoré spravujú bytový alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj osobní a súkromní vlastníci 

takéhoto majetku , užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov v čase prevádzky sú povinní zabezpečiť , 
aby chodníky hraničiace s nehnuteľnosťou , schody ( po celej šírke chodníka ), keď nie je chodník , tak pás zeme 
širokej najmenej 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, bol riadne a včas v rozsahu potrebnom 
pre bežnú chôdzu čistený a v zimnom období bol z neho odstránený sneh a pri poľadovici bol sypaný neprašným 
materiálom . Na chodníkoch z betónovej dlažby je povolené použiť posyp vhodným chemickým materiálom len vo 
výnimočných prípadoch ( mrznúce mrholenie a pod.). 

5. V zimnom období musí byť sneh odprataný z chodníkov najneskôr do 6,00 hod., ak MsÚ neurčí inak. Poľadovica 
musí byť odstránená neodkladne. Čistenie chodníkov v zimnom období treba v prípade potreby opakovať v 
priebehu dňa viackrát až do 22,00 hod. Na chodníkoch zhotovených z betónovej dlažby, zakazuje sa odstraňovať 
poľadovicu sekaním, odstrániť ju treba neodkladne pri vhodných poveternostných podmienkach iba zhŕňaním. Pre 
tento účel sú povinné právnické osoby vybaviť svoje obchody a zariadenia potrebným náradím. 

6. Zhrnutý sneh pri čistení chodníkov sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady snehu nie je možné tvoriť na 
miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu, zastávky dopravných 
prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné pre skladovanie tovaru, uhlia a pod. a pre prekládku smetných 
nádob na domové odpadky. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné. 

7. Vlastník /správca/ budovy je povinný zverejniť viditeľne meno a adresu osoby poverenej čistotou chodníka na 
viditeľnom mieste. 

8. Priestor prislúchajúci k jednotlivým obytným blokom si čistia nájomníci. Jedná sa o čistotu chodníkov a zelených 
plôch v ich bezprostrednom okolí - v šírke 10 m. 

 
Čl. 12 

Ochrana zelene a udržiavanie čistoty 
 
1.  

a) udržiavanie čistoty je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v meste žijú alebo sa v meste prechodne 
zdržujú, 

b) zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, porastov, stromov, okrasných kríkov a 
kvetinových záhonov. Každý občan je povinný zdržať sa takéhoto konania, ktoré by bolo na ujmu verejnej 
zelene alebo zariadení, ktoré sú jej súčasťou, 

2.  
a) zakazuje sa v mestskej zeleni umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia, mimo plôch k tomu 

účelu určených MsÚ, 
b) výrub stromov na verejnom alebo chránenom území zelene sa bez súhlasu MsÚ zakazuje, 

3.  
a) spôsobenú škodu na mestskej zeleni je povinná nahradiť osoba alebo právnická a fyzická osoba, ktorá ju 

zavinila. Škoda sa nahradzuje predovšetkým uvedením poškodenej veci do pôvodného stavu, 
b) ak spôsobenú škodu povinná osoba alebo právnická a fyzická osoba dobrovoľne neuvedie do pôvodného 

stavu, vykoná to za ňu správca mestskej zelene alebo iná poverená právnická alebo fyzická osoba. 
Odstránenie musí byť vykonané v stanovenom termíne. Náklady s tým spojené sa vyúčtujú osobe, ktorá škodu 
zavinila. 

c) za škodu, spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné a za škody spôsobené zvieratami, 
zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá dozerať. 

 
 
 
 
 
 



Čl. 13 
Tvorba, správa a údržba zelene 

 
1.  

a) vytváranie verejnej zelene sa zabezpečuje z prostriedkov stavebníka /investora/, vlastníka a z ostatných 
prostriedkov MsÚ Bytča, 

b) tvorba zelene v meste Bytča musí byť v súlade s územným plánom mesta. 
c) novovybudované nadzemné vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste. Pokiaľ jestvujúce nadzemné vedenie 

prekáža stromu, môžu sa koruny stromov upraviť len spôsobom, ktorý nenaruší vývin stromu . Zásahy do 
stromoradia určujú Technické služby mesta Bytče. 

2.  
a) pri výsadbe stromov v uliciach mesta treba dodržiavať minimálne vzdialenosť 3 m od okien domov a 0,6 m od 

obrubníkov ciest po os kmeňa stromu, minimálna výška stromov je 220 cm, 
b) právnická a fyzická osoba, ktorá vykonáva povrchovú úpravu ciest a chodníkov je povinná vynechať priestor 

okolo stromov v priemere 1 m, 
3.  

a) správou a údržbou mestskej verejnej zelene sa poveruje správca, ktorého stanoví MsÚ, 
b) správu a údržbu chránenej zelene vykonáva a zabezpečuje jej vlastník, 
c) úlohou správcu a vlastníka je najmä: 

- vybudovanú zeleň zveľaďovať, udržiavať jej čistotu a estetický vzhľad, 
- zabezpečovať jej odbornú údržbu a dosadzovanie rastlín tak, aby bol ideový charakter kolaudovaného 

sadovníckeho diela zachovaný, 
- využiť zeleň pre kultúrne, estetické a zdravotné potreby občanov. 

 
Čl. 14 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa stíhajú ako priestupok podľa zák. č. 372/90 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 
2. Týmto nariadením sa ruší časť I. hlavy I. štatútu zo dňa 28. 7. 1982. 
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. apríla 1992. 

VZN číslo 7/1996 nadobudlo účinnosť 27.5.1996 
VZN číslo 3/1997 nadobudlo účinnosť 25.1.1997 
VZN číslo 6/1998 nadobudlo účinnosť 1.8.1998 
VZN číslo 5/1999 nadobudlo účinnosť 27.9.1999 
VZN číslo 3/2000 nadobudlo účinnosť 28.2.2000 
VZN číslo 2/2005 nadobudlo účinnosť 15.7.2005 
VZN číslo 3/2007 nadobudlo účinnosť 28.6.2007 
VZN číslo 1/2008 nadobudlo účinnosť 12.4.2008. 
VZN číslo 8/2010 nadobudlo účinnosť 19.11.2010. 
VZN číslo 3/2011 nadobudlo účinnosť 15.7.2011. 
 

 
 
 
 
 

Miroslav Minárčik 
primátor 


