Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene
a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v súlade s ustanovením § 6 ods. 1), § 11
ods. 4) písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,
zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov, zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO
č. 10/2011
O VŠEOBECNEJ ČISTOTE, OCHRANE VEREJNEJ ZELENE
A DODRŽIAVANÍ VEREJNÉHO PORIADKU NA ÚZEMÍ
MESTA FIĽAKOVO

I. Časť
Všeobecné úvodné ustanovenia
Čl. 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ukladá všetkým obyvateľom
mesta, fyzickým osobám, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, podnikateľom a
právnickým osobám, ktoré majú na území mesta sídlo, resp. miesto podnikania a
návštevníkom, ktorí sa zdržiavajú na území mesta, dodržiavať čistotu verejných
priestranstiev, ochraňovať a udržiavať verejnú zeleň a životné prostredie, dodržiavať verejný
poriadok a zásady občianskeho spolunažívania.
Čl. 2
Základné pojmy
(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) Verejným priestranstvom každé miesto verejne prístupné, ktoré možno obvyklým
spôsobom užívať, pokiaľ jeho užívanie mesto neobmedzilo. Sú to najmä pozemky vo
vlastníctve mesta, miestne komunikácie (cesty, chodníky, parkoviská, odstavné plochy,
mosty), námestie, verejne prístupná zeleň, mestské športoviská, pieskoviská, vodné toky a ich
nábrežia, autobusové a vlakové nástupištia, cintoríny a iné.
b) Verejne prístupným je miestom každé miesto, slúžiace trvale alebo prechodne verejnosti,
ktoré je pre tento účel zriadené, je voľne prístupné. Sú to najmä budovy úradov štátnej správy
a samosprávy, pošty, bánk, škôl a iné.
c) Verejnoprospešným zariadením je každé zariadenie a jeho funkčné časti, slúžiace
prechodne alebo trvale verejnosti. Sú to najmä prvky mestskej architektúry, preliezačky
detských ihrísk, lavičky a sedačky slúžiace na oddych, stojany na bicykle, zábradlia, verejné
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osvetlenie, dopravné značky, orientačné označenia, kanálové skruže, poklopy a vpuste
dažďovej vody, koše na odpadky a iné.
d) Verejnou zeleňou sú dreviny, rastliny a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche
prirodzeným vývojom alebo zameraným, cieľavedomým usmerňovaním zo strany mesta.
e) Verejným poriadkom je súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn tvoria
pravidlá stanovené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa právne neupravené, ale
ich dodržiavanie je v záujme riadneho občianskeho spolunažívania a vo verejnom záujme.
f) Nočným časom čas je od 22:00 hod. do 6:00 hod.
g) Verejnou komunikáciou sa pre účely tohto nariadenia považujú cesty pre motorové a
nemotorové vozidlá slúžiace pre dopravu osôb a nákladov, nachádzajúce sa na území mesta.
h) Chodníkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie spevnená plocha, určená výlučne pre
pohyb chodcov okrem výnimiek upravených týmto nariadením.
i) Parkoviskom sa pre účely tohto nariadenia rozumie tá časť verejnej komunikácie, ktorá
slúži na odstavovanie cestných motorových a nemotorových vozidiel
j) Vyhradeným parkovacím miestom sa pre účely tohto nariadenia rozumie tá časť
parkoviska, ktorej užívanie je na základe osobitného povolenia vyhradené určitému subjektu.
k) Prenosnou garážou sa pre účely tohto nariadenia považuje prenosné zariadenie,
pozostávajúce zo skladacej konštrukcie prekryté plátnom alebo iným poťahovým materiálom,
umiestnené na parkovisku, ktoré s jeho plochou nie je pevne spojené.
l) Automobilovým a iným vrakom sa pre účely tohto nariadenia rozumie osobné, alebo
nákladné motorové vozidlo, alebo autobus, alebo iný dopravný prostriedok, ktorý pre svoj
technický stav neslúži svojmu účelu alebo bol vyňatý z evidencie motorových vozidiel a
nachádza sa na verejnom priestranstve.
m) Priľahlým priestorom sa pre účely tohto nariadenia rozumie priestor hraničiaci s
nehnuteľnosťou (domový objekt, záhrada, alebo iný pozemok) po celej dĺžke tejto
nehnuteľnosti a celou šírkou chodníka a zelene až po hranicu verejnej cestnej komunikácie.

II. Časť
Všeobecná čistota
Čl. 3
(1) Za čistotu verejných priestranstiev je zodpovedné Mesto Fiľakovo. Zabezpečuje ho
prostredníctvom na to zriadenej organizácie: Verejnoprospešné služby, príspevková
organizácia mesta Fiľakovo (ďalej len VPS).
Mesto zodpovedá najmä za:
a) pravidelné mechanizmové a ručné čistenie a udržiavanie verejných priestranstiev,
b) celoročnú zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov ak nie je ďalej
uvedené inak,
c) celoročnú údržbu a opravu miestnych komunikácií v súlade s VZN mesta Fiľakovo
o správe, údržbe a čistení, oprave a rekonštrukcií miestnych a účelových komunikácií na
území mesta Fiľakovo,
d) údržbu verejnej zelene ak nie je ďalej uvedené inak,
e) dostatočný počet zberných nádob na uličné smeti a psie výkaly umiestené na verejných
priestranstvách,
f) údržbu verejného osvetlenia a ostatného verejnoprospešného zariadenia.
(2) Čistota mesta, jeho vzhľad je v záujme všetkých obyvateľov mesta; sami, svojím
správaním k tomu musia výrazným spôsobom prispieť tým, že nebudú ničiť majetok,
zariadenia mesta, ktoré sú verejným majetkom všetkých obyvateľov.
strana 2 / 18

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene
a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo

Čl. 4
Čistota chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
(1) Fyzické a právnické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo v inom užívaní
nehnuteľnosti v zastavanom území mesta a organizácie, ktoré spravujú bytový fond alebo iný
nehnuteľný majetok v zastavanom území mesta sú zodpovedné za čistotu chodníkov, ktoré sú
priľahlé k týmto nehnuteľnostiam a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou (1).
(2) VPS zodpovedá za čistotu ostatných chodníkov, čistotu miestnych komunikácií a čistotu
ostatných verejných priestranstiev.
(3) Pri pochybnostiach, kto je za čistenie určitého miesta zodpovedný, rozhodne mesto
Fiľakovo.
(4) Fyzické a právnické osoby, ktoré spôsobili závadu v zjazdnosti komunikácie, chodníka ich
znečistením, sú povinné bez prieťahov ich vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu. V prípade ak
tak neurobia, VPS odstráni znečistenie a uvedie komunikáciu, resp. chodník do pôvodného
stavu na náklady toho, kto znečistenie spôsobil (2).
(5) Fyzické a právnické osoby, ktoré spôsobili závadu v zjazdnosti komunikácie, chodníka ich
poškodením, sú povinné uhradiť mestu náklady spojené s odstránením poškodenia, resp. sa
dohodnúť s mestom na tom, že poškodenie odstránia sami (3).
(6) VPS a osoby zodpovedné za čistotu chodníkov sú povinné zabezpečiť:
a) čistenie chodníkov v potrebnom rozsahu riadne a včas, vrátane zimnej údržby,
b) sneh a ľad odstrániť z chodníkov pred 6:00 hod. a priebežne počas dňa tak, aby nebránil ich
schodnosti,
c) posyp chodníkov pri poľadovici; na posyp nesmie byť použitý materiál, ktorý by mohol
ohroziť kvalitu podzemnej vody a zelene.
(7) V prípade ak osoby zodpovedné za čistotu chodníkov nezabezpečia odstránenie nečistoty,
snehu, poľadovice, urobí tak VPS na náklady zodpovednej osoby; pri opakovanom porušení
mesto uloží postih za neplnenie tohto nariadenia.
(8) Vlastníci, správcovia, resp. užívatelia nehnuteľnosti sú ďalej povinní:
a) trvalo primerane udržiavať a upratovať priľahlé dvory, vnútorné priestranstvá, záhrady a
iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, najmä zabrániť, aby sa nečistoty
nedostávali na komunikácie a verejné priestranstvá,
b) zabezpečovať pravidelnú údržbu a opravy objektov, udržiavanie ich čistoty a v prípadoch
potreby vykonávať ich dezinfekciu a deratizáciu
c) Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti, hraničiace s verejným priestranstvom, musia
byť upravené podľa Čl. 16 bod 12),
d) umiestniť, upevniť a upraviť nádoby na kvety, satelitné antény a iné predmety na vonkajšej
strane okien a nehnuteľnosti tak, aby z nich nestekala voda na verejné priestranstvá a aby
neohrozovali bezpečnosť chodcov,
e) zabezpečiť na strechách odkvapové žľaby a rúry tak, aby dažďová voda nestekala zo
striech priamo na chodníky a miestne komunikácie (4), tam kde sú na to vytvorené
podmienky musí byť odpad dažďovej vody zvedený do dažďovej kanalizácie,
f) zabezpečiť zachytávače snehu na šikmých strechách so sklonom strešných rovín strmším
ako 25° (5),
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g) čistiť a zbavovať budovy z čelnej strany nevhodných kresieb a nápisov,
h) upravovať a umiestňovať obchodné reklamy, firemné a informačné tabule tak, aby boli
čisté, vhodne upravené a umiestnené tak, aby neprekážali chodcom alebo nenarúšali
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
i) reklamné zariadenia na objektoch umiestňovať len so súhlasom mesta Fiľakovo za
dodržania podmienok ním stanovených.
(9) V záujme čistoty verejných chodníkov, komunikácií a verejných priestranstiev sa
zakazuje:
a) akékoľvek znečisťovanie chodníkov, komunikácií a verejných priestranstiev akýmkoľvek
odpadom, vrátane výkalov od zvierat, odpady ako objemný odpad, elektroodpad, zelený
odpad, ktoré sú zbierané kalendárovým zberom alebo formou vyhlásených celomestských
zberov je možné vyložiť na verejné priestranstvo pred svojim domom od 15,00 hod. deň pred
vývozom a do 10,00 hod. v deň vývozu,
b) vynášanie, alebo vymetanie smetí, rôznych odpadkov, črepín, popola ako aj vylievanie
vody (s výnimkou kropenia ) na chodníky, komunikácie a verejné priestranstva,
c) čistenie balkónov a terás v takom čase, keď sa zhadzovaním snehu ohrozuje bezpečnosť
chodcov a premávky,
d) odhadzovanie odpadkov (papier, obaly z cukríkov, nanukov, škatuľky od cigariet, zápaliek,
šupky a ohryzky z ovocia, ohorkov z cigariet a iné) na chodníky, komunikácie a verejné
priestranstvá,
e) používať verejné odpadkové koše fyzickými a právnickými osobami na domový odpad;
verejné odpadkové koše slúžia výlučne na uličné odpadky pre chodcov,
f) vychádzať na chodníky akýmikoľvek dopravnými prostriedkami; výnimku povoľuje mesto
Fiľakovo,
g) športovať a hrať sa (kĺzať, korčuľovať, sánkovať, voziť sa na vozíkoch) na komunikáciách,
chodníkoch a iných na to neurčených verejných priestranstvách,
h) skladovať materiály, obaly, drevo, uhlie a pod. na cestách a verejných priestranstvách bez
povolenia mesta Fiľakovo,
i) stavať stánky na verejných priestranstvách za účelom predaja akéhokoľvek tovaru bez
povolenia mesta Fiľakovo,
j) prevážať sypký materiál všetkých druhov (štrk, zemina, piesok, uhlie, piliny a iné) tak, aby
sa vysýpal, rozprašoval, vytekal a znečisťoval chodníky, komunikácie a iné verejné
priestranstva,
k) premiestňovať vozidlá a ťažké mechanizačné prostriedky s kovovými pásmi po vlastnej osi
po uliciach mesta; za porušenie je zodpovedný ten, kto prepravu organizuje,
l) ponechávať psov, alebo zvieratá bez dozoru, nechať ich voľne pobehávať a znečisťovať
verejné priestranstvá mimo tých, ktoré boli pre takéto účely určené,
m) vstupovať so psami, alebo inými zvieratami, alebo ich vypúšťať do detských ihrísk,
pieskovísk, alebo iných priestorov, do ktorých je to zakázané,
n) konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách, pred reštauráciami a
obchodnými zariadeniami, pokiaľ pre to neboli vytvorené stolovacie a hygienické podmienky,
o) vyberať odpad zo smetných nádob, z dôvodu hygienického a z dôvodu znečisťovania
životného prostredia.
(11) Užívatelia miestnych komunikácií sú povinní umožniť mechanizované a ručné čistenie
komunikácií a parkovísk. Majitelia motorových vozidiel sú povinní zabezpečiť ich
odstránenie z komunikácie na základe výzvy vopred hlásenej mestom Fiľakovo. Motorové
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vozidlá nachádzajúce sa v čase čistenia na miestnej komunikácii môže mesto dať odtiahnuť
na náklady majiteľa.
(12) Ďalej sa zakazuje:
a) osobám mladším ako 15 rokov, pokiaľ nie sú v sprievode plnoletých osôb, do starostlivosti,
ktorých boli zverené, vstúpiť po 20.00 hodine v letnom čase a po 19.00 hodine v zimnom
období do verejných miestností, kde sa predávajú alkoholické nápoje,
b) účasť detí mladších ako 16 rokov na tanečných zábavách usporiadaných pre dospelých,
c) podávať alebo predávať alkoholické nápoje, a to ani v uzavretom balení osobám mladším
ako 18 rokov.
Čl. 5
Rozkopávky
(1) Povolenie na rozkopávku miestnych komunikácii a verejných priestranstiev vydáva
mesto Fiľakovo formou rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.
(2) Písomné žiadosti vybavuje a za prípravu povolenia zodpovedá oddelenie výstavby
a životného prostredia MsÚ Fiľakovo.
(3) Správcovia inžinierskych sietí, ktorí zasahujú do verejných priestranstiev pri odstraňovaní
následkov havárií sú povinní takýto zásah oznámiť neodkladne, najneskoršie najbližší
pracovný deň od vykonania rozkopávky mestskému úradu.
(4) Výkopové práce sa nepovoľujú :
a) z dôvodu zabezpečenia včasnosti a kvality uvedenia rozkopávok do pôvodného stavu pred
zimným obdobím, povolenie na rozkopávku sa nevydá v termíne od 15.11 do 15.03
príslušného kalendárneho roku. Výnimku tvoria výlučne rozkopávky z titulu vzniku porúch
na inžinierskych sieťach.
b) na novozriadenom povrchu komunikácii do 5 rokov od ukončenia výstavby. Pred
plánovanou výstavbou obyvatelia dotknutých ulíc ako aj správcovia inžinierskych sietí budú
v dostatočnom časovom predstihu upozornení a vyzvaní na vybudovanie resp. opravy
prípojok a vedenia inžinierskych sietí.
Výnimku tvoria výlučne rozkopávky z titulu vzniku porúch na inžinierskych sieťach
(5) Miesto rozkopávky je nutné dať do pôvodného stavu na vlastné náklady žiadateľa.
a) Pod „uvedením do pôvodného stavu“ sa rozumie dodržanie povinnosti a uskutočnenie
povrchovej úpravy v mieste rozkopávky z rovnakého materiálu ako je ostatný povrch (zmena
povrchu môže byť len so súhlasom Mesta Fiľakovo)
b) rozkopávky v zeleni sa uvedú do pôvodného stavu zhutnením zásypu vhodnou zeminou,
následne navážkou min. 20cm biologicky účinnej zeminy a zatrávnením. Zatrávnenie sa
nevykoná v termíne od 15. októbra do 15. marca vzhľadom na mimo vegetačné obdobie.
V prípade, že dôjde k poškodeniu strednej resp. vysokej zelene, túto je nutné nahradiť
v plnom rozsahu.
c) Vykonávateľ rozkopávky je povinný zabezpečiť položenie nového asfaltového krytu
povrchu komunikácie narušenej rozkopávkou v nasledovnom rozsahu:
a) v prípade, ak by pri pozdĺžne vedenej ryhe zostal nenarušený asfalt k obrubníkom
(krajniciam) vozovky menej ako 0,5 m, vykonávateľ rozkopávky je povinný zabezpečiť
položenie nového asfaltového krytu v celej šírke (šírka rozkopávky + ostávajúca časť).
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Čl. 6
Udržiavanie čistoty vodných 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, žieraviny, 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.
(3) Zakazuje sa umývať motorové vozidlá a iné mechanizmy a vykonávať ich údržbu na
verejných priestranstvách, vo vodných tokoch, nádržiach a na ich brehoch, znečisťovať
fontány, kúpať sa v nich osobám aj zvieratám.
(4) Zakazuje sa meniť smer koryta, poškodzovať brehy, ukladať predmety do vodného toku,
ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, alebo
ukladať predmety na miestach, z ktorých môžu byt splavené do vodného toku.
(5) Verejnou kanalizáciou sa môžu odvádzať len vody v akosti a množstve stanovenom
prevádzkovým poriadkom, poprípade na základe povolenia vydaného vodohospodárskym
orgánom.
(6) Púšťanie odpadových vôd do povrchových je upravené Zákonom o vodách, nariadeniami
vlády a vyhláškami príslušného rezortného ministerstva.
Čl. 7
Umiestňovanie plagátov a reklamných objektov
(1) Vylepovať plagáty je možné len so súhlasom mesta Fiľakovo a to len na miestach a
objektoch pre tento účel určených. Na vylepovanie plagátov v meste sú určené tieto vývesné
miesta:
- tabuľa nachádzajúca sa na verejnom priestranstve pred budovou Mestského
kultúrneho strediska vo Fiľakove na Hlavnej ulici,
- plocha na oplotení Štadiónu FTC Fiľakovo na Biskupickej ulici,
- plocha pred Filbyt, spol. s r.o. na Mládežníckej ulici,
- plocha na oplotení VPS Fiľakovo na Farskej lúke.
(2) Vylepené plagáty musia byť odstránené do 7 kalendárnych dní po uskutočnení akcii.
(3) Umiestňovať reklamné, informačné a propagačné zariadenie je možné len na základe
povolenia vydaného mestom Fiľakovo.
(3) Povolenie pre reklamné, informačné a propagačné zariadenie sa vydáva na dobu určitú,
max na 3 roky, pričom môže byť pred uplynutím jeho platnosti na základe novej žiadosti
vydané povolenie na ďalšiu dobu max. však na 3 roky.
(4) Na verejných priestranstvách a verejne viditeľných plochách sa z a k a z u j e:
a) akýkoľvek slovný alebo grafický prejav, ktorým by bola znižovaná ľudská dôstojnosť,
alebo urážka národnostného, alebo náboženského cítenia,
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b) propagácia produktov, ktorých výroba, predaj, poskytovanie, alebo používanie sú
zakázané,
c) propagácia násilia, vandalizmu a vulgárnosti, alebo svojím obsahom navádzanie na
protiprávnu činnosti, alebo súhlas s takýmto postupom,
d) propagácia sexuality zobrazovaním sexuálnych symbolov, nahoty alebo čiastočnej nahoty
tela,
e) propagácia produktov poškodzujúcich zdravie ľudí, zvierat, alebo rastlín bez toho, aby na
ich škodlivosť bolo výslovne a zreteľne upozornené,
f) propagovať produkty ako prospešné zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín, ak to nie je odborne
preukázané.
(5) Na veľkoplošných nosičoch, v mestských novinách, vo vysielaní mestského rozhlasu
alebo miestnej televízie sa z a k a z u j e reklama tabakových výrobkov, alkoholických
nápojov okrem piva, iných návykových látok, liečiv, ktoré obsahujú omamné, psychotropné a
iné návykové látky a liečiv, ktoré sú len na lekársky predpis. Vylepovanie plagátov a
umiestňovanie reklamných pútačov a iných propagačných a reklamných objektov a zariadení
sa spoplatňuje miestnymi poplatkami.
Čl. 8
Užívanie verejného priestranstva
(1) Chodníky, komunikácie a verejné priestranstvá je možné užívať na iné účely len so
súhlasom mesta Fiľakovo, ktoré môže takýto súhlas vydať na základe žiadosti právnickej,
alebo fyzickej osoby. O povolenie treba požiadať Mestský úrad najneskôr 10 dní pred
zamýšľaným užívaním verejného priestranstva:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj a poskytovanie služieb vrátane ambulantného
predaja a predvádzacie akcie,
b) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenia, plošina a iné),
c) umiestnenie skládky stavebného materiálu (tehla, drevo, zámková dlažba a iné), na
nevyhnutnú dobu,
d) umiestnenie zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií,
e) umiestnenie sezónnych alebo príležitostných terás,
f) na dočasné umiestnenie skládky paliva,
g) na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere pri vykonávaní stavebných a búracích prác
alebo rozkopávok,
h) na umiestnenie prenosných pútačov, voliér a pod.
i) na umiestnenie prenosnej plechovej resp. betónovej garáže na vyhradených miestach
j) na iné účely (napr. verejné zhromaždenia, kultúrne a športové akcie, ...).
(2) Povolenie na užívanie verejného priestranstva podľa bodov: a) a d) vydáva oddelenie
správy mestského majetku, daní a poplatkov MsÚ Fiľakovo, podľa bodov b), c), e) až i)
oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ Fiľakovo, podľa bodu j) oddelenie správne
MsÚ Fiľakovo.
(3) Užívanie verejných priestranstiev podľa tohto článku je spoplatňované v zmysle
príslušného nariadenia mesta, resp. zákona o správnych poplatkoch.
(4) Každý, komu bolo povolené užívanie verejného priestranstva je povinný:
a) používať vyhradený priestor tak, aby jeho užívanie čo najmenej obmedzovalo občanov a
aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov,
b) vyhradený priestor používať len v rozsahu a v čase určenom príslušným orgánom,
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c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
d) zabezpečovať bezproblémový prístup do objektov a k uzáverom inžinierskych sietí,
e) zabezpečiť prístupové cesty pre prípadný protipožiarny zásah,
f) po skončení užívania uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu, vrátane jeho
vyčistenia.
(5) Za účelom zásobovania obchodov je možné, aby zásobovacie vozidlo v nevyhnutnej miere
užívalo chodník, na nevyhnutný čas vyloženia, resp. naloženia tovaru (zásob) max. 15 min
tak, aby jeho užívanie čo najmenej obmedzovalo chodcov a aby nebola ohrozená ich
bezpečnosť.
(6) Investor a stavebné organizácie každej stavebnej akcie sú povinné v prípade nutnosti na
zabezpečenie schodnosti a bezpečnosti chodníkov a miestnych komunikácií postaviť lešenie a
prijať také bezpečnostné opatrenia, aby chodci a vozidlá pri ich využívaní neboli ohrozovaní.
(7) Pri stavebných a búracích prácach môžu byť sypké materiály spúšťané z objektov len v
krytých sklzových žľaboch tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky
a zamedzila sa prašnosť. Stavebné odpady je stavebník povinný podľa možnosti ukladať do
veľkoobjemových kontajnerov.
(8) Odvážať zeminu z jednoduchých a drobných stavieb možno len na miesta určené mestom
Fiľakovo.
(9) Investor a stavebné organizácie vykonávajúce stavebné práce sú povinné zabezpečiť
očistenie vozidla pred vstupom na komunikáciu.
(10) Pri povolenom užívaní chodníkov, komunikácií a verejných priestranstiev sa zakazuje:
a) akékoľvek rozkopávanie ulíc, chodníkov a verejných priestranstiev bez povolenia mesta
Fiľakovo,
b) vykonávať výstavbu, prístavbu, generálnu opravu, rekonštrukciu a úpravu fasád stavieb a
budov bez povolenia stavebného úradu a v rozpore so stavebným zákonom.
Čl. 9
Čistota domov, dvorov a záhrad
(1) Vlastníci alebo užívatelia rodinných domov a záhrad sú povinní starať sa o vzhľad domu,
plotov a záhrad, udržiavať ich v poriadku tak, aby nenarušovali vzhľad a bezpečnosť
chodcov.
(2) Užívatelia domov sú povinní ihneď, najneskôr do 7 dní zaskliť všetky rozbité okná.
Zaskliť okná na bytoch v bytových jednotkách sú povinní užívatelia bytov. Zaskliť okná
spoločných priestorov na náklady užívateľov zabezpečí správcovská a na jej úroveň
postavená organizácia, ak nie je v zhode s týmto ustanovením uzatvorená iná dohoda.
(3) Majitelia alebo správcovia budov sú povinní na správnom mieste a viditeľne umiestniť na
budove (stavbe) súpisné a orientačné číslo a strpieť umiestnenie orientačných tabúľ s názvom
ulíc, nivelizačnej značky, dopravnej značky, resp. iného značenia daného zákonmi
a nariadeniami (7).
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(4) Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní aspoň dvakrát ročne v rámci jarného
a jesenného upratovania dôkladne vyčistiť dvory a záhrady, a postarať sa o odstránenie
zeleného komunálneho a drobného stavebného odpadu v súlade s VZN Mesta Fiľakovo
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Fiľakovo.
(5) Vlastníci, užívatelia resp. správcovia poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych
pozemkov majú zabrániť rozširovaniu burín a šíreniu škodcov pravidelnou údržbou
trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím najmenej 2 krát do roka (v termínoch
máj-jún a september).
(6) Odbíjanie snehových a ľadových previsov (cencúľov) zo striech a odkvapových žľabov
možno uskutočňovať za dodržania potrebných bezpečnostných predpisov a opatrení.
(7) V záujme čistoty verejných priestranstiev sa zakazuje:
a) vypúšťať vody a splašky z dvorov a záhrad na chodníky, komunikácie a verejné
priestranstvá,
b) prášiť koberce, handry a iné predmety do verejných priestranstiev,
c) písať, kresliť na domy, ploty a brány,
d) lepiť plagáty na domy, ploty, brány. Plagáty, bleskovky a pod. možno lepiť len na miesta
na to určené; taktiež umiestňovanie trvalých a vývesných skríň je podmienené vyjadrením
mestského úradu.
Čl. 10
Čistota obchodov a výkladov
(1) Vlastníci alebo užívatelia priestorov obchodov a poskytovania služieb, vrátane
reštauračných a pohostinských zariadení sú povinní starať sa o ich vnútornú čistotu a vonkajší
vzhľad.
(2) Vedúci každého zariadenia je povinný zabezpečiť, aby výklady boli sústavne a starostlivo,
vkusne upravené, aby bola dodržiavaná čistota výkladných skríň a priehľadnosť skiel
výkladov.
(3) V obchodoch a stánkoch, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby s obalmi (nanuky,
cukríky, ovocie a pod.) musí byť pri vchode do predajne alebo pri stánku umiestnený
odpadkový kôš alebo iný prostriedok slúžiaci na odkladanie odpadov s upozornením pre
konzumentov.
Čl. 11
Ochrana verejnoprospešných zariadení
(1) Verejnoprospešné zariadenia obhospodaruje a zabezpečuje ich údržbu mesto Fiľakovo
prostredníctvom VPS.
(2) V záujme ochrany verejnoprospešných zariadení sa zakazuje:
a) poškodzovať verejnoprospešné zariadenia (lámať, rozoberať, vyrezávať, kresliť, maľovať),
b) premiestňovať verejnoprospešné zariadenia bez súhlasu mesta.
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III. Časť
Parkovanie
Čl. 12
Parkovanie dopravných prostriedkov
Na parkovanie dopravných prostriedkov slúžia verejné priestranstvá určené na parkovanie,
parkovacie pruhy a pásy pozdĺž komunikácií, komunikácie a ich časti, pokiaľ na týchto státie
a zastavenie nie je zakázané dopravnými značkami a miesta pre odkladanie bicyklov.
Čl. 13
Podmienky na prevádzku vozidiel
Zásady správania majiteľov prevádzkových vozidiel na komunikáciách sú upravené
príslušnými predpismi. V zmysle týchto je na území mesta Fiľakovo z a k á z a n é :
(1) Jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré samy alebo svojim nákladom
znečisťujú vozovku. Dopravné prostriedky, najmä vozidlá vychádzajúce zo stavenísk,
súkromných pozemkov a terénnych ciest, musia byť zbavené nečistôt pred ich vjazdom na
verejné priestranstvo. Vlastníci a prevádzkovatelia vozidiel stojacich na komunikáciách a ich
súčastiach sú povinní umožniť čistenie a odvoz odpadkov.
(2) 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.
(3) Spôsobovať znečistenie aj iným spôsobom, najmä narušovať kôpky uloženého materiálu,
snehu a pod. a znemožňovať čistenie verejných priestranstiev a odvoz odpadkov.
(4) Jazdiť vozidlami (vrátane bezdôvodnej jazdy), ktoré sú nadmerne hlučné a nadmerne
znečisťujú ovzdušie, rozstrekovať kaluže alebo blato, ako aj zbytočne ponechávať v chode
motor stojaceho vozidla.
(5) Jazdiť motorovými vozidlami po mestskej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich resp.
iným spôsobom obťažovať a obmedzovať chodcov.
(6) Pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade závadu, ktorá môže viesť
k znečisteniu 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.
Čl. 14
Odťahovanie motorových vozidiel
(1) Ak havarované, alebo inak poškodené, alebo nedovolene zaparkované vozidlo sa stane
prekážkou cestnej premávky, alebo inak riadneho užívania verejného priestranstva, a toto
neodstráni na predchádzajúci pokyn príslušníka Policajného zboru SR, alebo pracovníka
mestskej polície sám vodič, alebo prevádzkovateľ motorového vozidla, bude toto odvezené
odťahovou službou na miesto pre tieto účely zriadené, na náklady majiteľa alebo
prevádzkovateľa vozidla.
(2) Za vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky, alebo inak riadneho používania verejného
priestranstva, sa pre účely tohto nariadenia považuje vozidlo nepojazdné, opustené, alebo
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odstavené na mieste, kde je to dopravnou značkou, pravidlami cestnej premávky, alebo týmto
nariadením zakázané.
(3) O tom, či vozidlo splňuje podmienky podľa odst.2 rozhoduje príslušník Policajného zboru
SR alebo pracovník mestskej polície.
Čl. 15
Automobilové a iné vraky
(1) Automobilové vraky je zakázané umiestňovať, alebo ponechávať na komunikáciách,
alebo iných verejných priestranstvách.
(2) Majiteľ automobilového vraku je p o v i n n ý tento odstrániť z komunikácie, alebo iného
verejného priestranstva do l5 dní od trvalého odhlásenia z evidencie motorových vozidiel,
alebo doručenia výzvy na jeho odstránenie. V prípade, že tento tak v uvedenej lehote neurobí,
je povinný za každý nasledujúci deň platiť poplatok za užívanie verejného priestranstva. Ak
tento automobilový vrak neodstráni ani po opakovanej výzve, mesto zabezpečí odstránenie a
likvidáciu automobilového vraku, pričom jeho majiteľ je povinný mestu uhradiť všetky
náklady tým vzniknuté.
(3) Vraky opustené, ktorých majiteľov sa nepodarilo zistiť, budú odstránené a likvidované na
základe rozhodnutia orgánov štátnej správy.

IV. Časť
Ochrana verejnej zelene a životného prostredia
Čl. 16
Ochrana verejnej zelene
(1) Fyzické a právnické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní
nehnuteľnosti v zastavanom území mesta a organizácie, ktoré spravujú bytový fond alebo iný
nehnuteľný majetok v zastavanom území mesta sú zodpovedné za údržbu zelene na
pozemkoch v ich vlastníctve, resp. užívaní ako aj za údržbu verejnej zelene na zelených
pásoch priľahlých k týmto nehnuteľnostiam. Medzi týmto patrí aj
a) sprievodná zeleň pri štátnych cestách,
b) sprievodná zeleň vodných tokov,
c) sprievodná zeleň železničných tratí,
d) izolačná zeleň pri výrobných zariadeniach,
e) záhradkárske osady.
(2) VPS zodpovedá za správu a údržbu ostatnej mestskej verejnej zelene.
(3) Pri pochybnostiach o tom, kto je za údržbu verejnej zelene určitého miesta zodpovedný,
rozhodne mesto Fiľakovo.
(4) VPS, fyzické a právnické osoby zodpovedné za údržbu verejnej zelene sú povinné:
- zveľaďovať jestvujúcu zeleň a udržiavať jej čistotu,
- zabezpečovať jej odborné ošetrovanie, ochranu a dosadbu tak, aby skrášľovala životné
prostredie.
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(5) Zakladanie a tvorba zelene v meste musí byť v súlade s územným plánom mesta a plánom
pozemkov určených na výsadbu zelene. Vykonávajúca organizácia pri výstavbe je povinná
úzko spolupracovať s MsÚ, najmä z hľadiska perspektívneho plánu rozvoja cestnej siete a
bezpečnosti premávky, prehľadnosti križovatiek a pod. Na založenie novej a rekonštrukciu
jestvujúcej zelene musí byť vypracovaná projektová dokumentácia oprávneným projektantom
a organizáciou.
(6) Pri výsadbe zelene je potrebné prihliadať:
- na rozvoj mestskej zástavby,
- na cestnú premávku – hlavne z hľadiska bezpečnosti a prehľadnosti križovatiek.
(7) Zakladanie a tvorba zelene sa zabezpečuje z prostriedkov stavebníka (investora), vlastníka
alebo správcu, prípadne z prostriedkov mesta. Každý zásah fyzickej či právnickej osoby do
súčasného stavu mestskej zelene, najmä jej likvidácia (výrub) na verejnom alebo chránenom
území sa povoľuje výlučne na základe rozhodnutí orgánov pôsobiacich v ochrane životného
prostredia po predchádzajúcom súhlase komisie na to určenej. Výruby stromov je možné
vykonávať len v mimo vegetačného obdobia, t. j. od 1. 10. do 31.3. Počas vegetačného
obdobia len v havarijných prípadoch po odsúhlasení.
(8) Akúkoľvek škodu na mestskej zeleni je povinný odstrániť, alebo nahradiť ten kto ju
spôsobil. Ak spôsobenú škodu povinná osoba, alebo organizácia neuvedie do pôvodného
stavu, vykoná to za ňu VPS. Náklady spojené s odstránením škody uhradí povinná osoba.
(9) Pred začatím stavby, alebo stavebných prác je stavebník (investor) povinný dôsledne
vyriešiť otázku existujúcej zelene a urobiť všetky opatrenia na jej zachovanie. Skládky
stavebného a iného materiálu na zelených pásoch povoľuje mesto Fiľakovo len v prípade, že
nie je možné skládku umiestniť inde a za podmienky, že po odstránení skládky musí byť
trávnatý porast v plnej miere nahradený.
(10) V záujme ochrany verejnej zelene sa zakazuje:
a) akokoľvek poškodzovať trávnaté plochy, dreviny, kvetinové záhony,
b) živelne vytvárať priechody cez trávnaté plochy,
c) prejazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou,
snežným skútrom, záprahovým vozidlom, bicyklom na verejnej zeleni, parkovať dopravnými
prostriedkami na verejnej zeleni; okrem prípadov obhospodarovania zelene,
d) znečisťovať zelené plochy odpadkami a inými nečistotami,
e) znečisťovať zelené plochy zvieracími výkalmi,
f) vyvesovať propagačné materiály po stromoch,
g) umiestňovať predajné stánky, pojazdné maringotky, lunaparky, reklamné, informačné a
propagačné tabule na plochách zelene mesta mimo vyhradených území
h) vykonávať výrub drevín, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (9).
(11) Ďalej sa zakazuje:
a) akokoľvek poškodzovať odpadové nádoby, detské ihriská, osvetľovacie telesá, autobusové
zastávky, autobusové čakárne, cestovné poriadky, dopravné značky, reklamné zariadenia,
energetické siete a zariadenia a iné doplnky mestskej zelene,
(12) Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti, hraničiace s verejným priestranstvom,
musia byť upravené a udržiavané tak, aby nečistota (blato, smeti, prach) neboli na verejné
priestranstvo znášané (vetrom, vozidlami), prípadne splavované (dažďom, polievaním).
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Stromy, kríky a iné rastliny vyčnievajúce na chodníky, musia byť ostrihané do výšky 2,5m,
vyčnievajúce na cesty a ulice musia byť ostrihané do výšky 4,2m a konáre prerastajúce cez
ploty (príp. živé ploty) musia byť upravené na hranicu vlastného pozemku tak, aby
neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.
(13) O sadovnícky neupravené, zaburinené plochy sú povinní sa starať ich majitelia alebo
správcovia a zabezpečiť ich pravidelné kosenie a údržbu.
(14) Pokiaľ sa na pozemku, inej zaburinenej ploche vyskytnú invázne druhy rastlín, správca,
vlastník pozemku je povinný zabezpečiť ich včasné odstránenie, likvidáciu inváznych druhov
rastlín na vlastné náklady. Vlastník, správca pozemku je povinný zabrániť ich ďalšiemu
nežiadanému šíreniu na iné plochy, pozemky.
(15) Inžinierske siete pri uličnom a cestnom stromoradí nesmú byť umiestnené bližšie ako
150 cm od osi kmeňa stromu. Vzdialenosť plynového potrubia a teplovodu musí byť min. 2 m
od osi kmeňa po okraj výkopovej ryhy. Ak šírka chodníka neumožňuje uvedenú vzdialenosť
dodržať, vzdialenosť sietí od jestvujúcej vzrastlej zelene musí byť min. 90 cm od osi stromu
a vo vzdialenosti 150 cm z každej strany musí byť sieť podtunelovaná. Na frekventovaných
komunikáciách je nevyhnutné na ochranu pred zimným solením a parkovaním vozidiel
vybudovať okolo stromov zvýšené záhony.
(16) Novovybudované nadzemné vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste. Pokiaľ jestvuje
nadzemné vedenie a prekáža stromu, môžu sa koruny stromov upraviť len spôsobom, ktorý
nenaruší vývin stromu. Odborné ošetrenie uličných stromoradí vykonáva organizácia
poverená správou zelene príp. organizácia, ktorá je vlastníkom nadzemného vedenia ak
úprava je potrebná z bezpečnostných dôvodov po odsúhlasení úpravy Mestom Fiľakovo.
(17) Pri výsadbe stromov v uliciach mesta treba dodržiavať nasledovné podmienky:
a) min. vzdialenosť 3 m od okien domov a 0,6 m od obrubníkov ciest po os kmeňa stromu,
minimálna výška stromov je 100 cm, minimálna výška kmeňa listnatého stromu je 150 cm,
minimálna výška ihličnatého stromu 100 cm.
b) min. vzdialenosť 3 m od hranice cudzieho pozemku, a pri výsadbe je nutné použiť dreviny
nízkeho vzrastu (max. výška stromu v dospelom veku je cca. 5m)
c) Organizácia, ktorá vykonáva povrchovú úpravu ciest a chodníkov, je povinná vynechať
priestor okolo stromov v priemere 1 m.
(18) Podmienky pri tvorbe a údržby mestskej zelene
a) Správu, tvorbu a údržbu mestskej zelene realizuje VPS.
b) úlohou vlastníka, resp. správcu 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.
Základné požiadavky na kvalitu odovzdávaných objektov zelene sú:
- objekty zelene sú kompletne dokončené a vybudované v súlade s projektovou
dokumentáciou,
- trávnaté plochy sú vyrovnané, bez kameňov, sutí a jedenkrát pokosené,
- jednotlivé dreviny sú odburinené, pôda okolo nich nakyprená, zavlažená, druhové
zloženie zodpovedá projektovej dokumentácii,
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- listnaté stromy sú opatrené opornými kolmi,
- spevnené plochy (chodníky, ihriská a pod.) sú vyčistené,
- drevené a kovové konštrukcie sadovníckych doplnkov sú opatrené ochranným náterom
alebo
inak povrchovo upravené,
- všeobecne musí byt odovzdávaná zeleň schopná následnej údržby a užívania primerane jej
účelu a kategórii,
- odovzdanie objektov zelene sa vykonáva zásadne vo vegetačnom období, t. j. od 1. 4. do
30. 9. príslušného kalendárneho roka
Čl. 17
Likvidácia odpadov
(1) Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi a s
elektroodpadmi z domácnosti, najmä spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob
nakladania s jednotlivými zložkami triedeného komunálneho odpadu a zneškodňovaní
komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo upravuje osobitné nariadenie mesta.
(2) Držiteľom komunálneho odpadu sa stane Mesto Fiľakovo, keď odpad prejde od pôvodcov
odpadov do faktickej držby mesta t.j. keď sa vyprázdni zberná nádoba, ktorá je vo vlastníctve
pôvodcov odpadov, do zberného vozidla. Držiteľom odpadu do prechodu do faktickej držby
mesta je pôvodca odpadu, fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza a
zodpovedá za nakladanie s odpadmi vrátane starostlivosti o miesto zhromaždenia (stanovištia
zberných nádob).
(3) Drobný stavebný odpad je zbieraný výlučne formou veľkoobjemového kontajnerového
zberu podľa ohlásenia vzniku odpadu organizácií vykonávajúci zber, ktorá na základe
objednávky pôvodcu odpadu poskytne veľkoobjemový kontajner.
Čl. 18
Ochrana ovzdušia
(1) V záujme ochrany ovzdušia musia vlastníci rodinných domov, správcovia a obyvatelia
bytových domov, majitelia obchodných, výrobných a podobných budov a areálov, prijať také
opatrenia, aby nedochádzalo k znečisťovaniu ovzdušia nad obvyklú mieru dymom, sadzami,
popolom pri spaľovaní, nevhodným skladovaním sypkých hmôt a podobných materiálov.
(2) V záujme ochrany ovzdušia sa zakazuje:
a) uskladňovať v obytných zónach mesta materiály a predmety šíriace nepríjemný zápach,
b) zakladať otvorený oheň a vypaľovať trávu, páliť biologický materiál,
c) páliť akýkoľvek materiál, z ktorého vzniká jedovatý dym, a to aj v zariadeniach určených
na kúrenie, pečenie a pod. (umelé hmoty, výrobky z gumy, farby a laky, kože a perie a iné).
(3) Podrobnosti o povinnostiach prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
upravuje osobitné nariadenie mesta.
Čl. 19
Ochrana vôd, zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd
(1) Zásobovanie obyvateľov a iných odberateľov pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd
zabezpečuje Mesto Fiľakovo prostredníctvom prevádzkovateľa verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Banská Bystrica
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(2) Nehnuteľnosť sa môže napojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy o
dodávke vody uzatvorenej medzi žiadateľom a prevádzkovateľom (10).
(3) Každý vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pripojiť
nehnuteľnosť na vybudovanú verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa
najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu, uzatvoriť zmluvu o pripojení s
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a zmluvu o odvádzaní odpadovej vody (11).
(4) Vlastníci nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody bez možnosti napojenia na
vybudovanú verejnú kanalizáciu v meste sú povinní zriadiť vodonepriepustné žumpy
potvrdené atestom a zabezpečiť úpravu odpadových vôd v povolených ČOV (12). Vlastník
žumpy je povinný starať sa o jej pravidelné vyprázdňovanie. Vyprázdňovanie žumpy
vykonáva právnická osoba, resp. fyzická osoba, vlastniaca fekálne vozidlo, ktorá ma na túto
činnosť živnostenské oprávnenie.
(5) V záujme zabezpečenia ochrany vôd sa zakazuje:
a) akékoľvek poškodzovanie vodohospodárskych diel a zariadení,
b) hádzať a vypúšťať akékoľvek predmety, odpadové vody, tekutiny do koryta vodných tokov
- potok Belina, Čamovský a do malých vodných tokov Vyhliadka a Klatov.
c) poškodzovať brehy vodných tokov, ťažiť z koryta zeminu, piesok bez povolenia správcu
vodného toku,
d) ukladať predmety do vodných tokov, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte,
kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z
ktorých môžu byť splavené do vodného toku,
e) porušovať vodné značky a zábradlia,
f) sadiť alebo rúbať stromy na brehoch vodných tokov bez povolenia správcu toku,
g) akokoľvek poškodzovať pramene vody v katastrálnom území mesta,
h) plytvať vodou z vodovodu,
i) odoberať vodu z hydrantov na iné ako požiarne účely,
j) manipulovať s podzemným zariadením vodovodu a kanalizácie,
k) umývať motorové vozidlá a iné mechanizmy alebo ich časti pri vodných tokoch, na
uliciach a domoch (obytné aj rodinné)
l) loviť ryby a iné vodné živočíchy bez príslušného oprávnenia.
Čl. 20
Zvieracie výkaly
(1) Majiteľ (chovateľ) hospodárskych zvierat sú povinní zvieracích výkalov (hnoj, trus,
hnojovica z chovných zvierat a hydiny) ich skladovať v nepriepustných nádobách v nádržiach
na tento účel zriadených. Tento odpad môže producent vyvážať a likvidovať sám, upotrebiť
pre poľnohospodárske účely.
(2) Na účely ochrany životného prostredia sa zakazuje:
a) znečisťovať verejné priestranstvá, priestranstvá kultových zariadení (cintorínov)
cirkevných areálov (kostolov, božích múk, hrobiek, kaplniek a kláštorov) vodné toky,
podzemné vody a cudzie pozemky zvieracími výkalmi,
b) púšťať hydinu a iné domáce zvieratá na verejné priestranstvá; hydina a ostatné domáce
zvieratá musia byť uzavreté vo dvoroch.
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V. Časť
Verejný poriadok
Čl. 21
Nočný kľud
(1) V nočnom čase je povinný každý obyvateľ mesta a jeho návštevník správať sa spôsobom,
by nerušil nočný kľud a odpočinok.
(2) Čas nočného pokoja je na celom území mesta a jemu prislúchajúcich častí stanovený od
22.hod do 6.hodiny rannej, v nedeľu, počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja
do 8:00 hod.
(3) V záujme ochrany nočného kľudu sa zakazuje:
a) spev, hlasitý rozhovor nad mieru primeranú pomerom na uliciach a verejných
priestranstvách,
b) hlučný televízny a rozhlasový príjem, hlasná reprodukcia hudby v bytoch a prevádzkach
spoločensko-zábavného a pohostinsko-stravovacieho charakteru,
c) hlasná reprodukcia hudby v motorových vozidlách.
Čl. 22
Ostatné zákazy
(1) V záujme zabezpečenia verejného poriadku sa zakazuje:
a) predávať, podávať alebo inak umožniť požitie alkoholických nápojov osobám mladším ako
18 rokov a osobám, ktorým to zakazuje zákon (13) a požívať alkoholické nápoje na verejných
priestranstvách okrem Čl. 4 ods. 9 bod n), a v okolí 10 m od kultúrnych pamiatok a
pamätihodností mesta, na vlakových a autobusových zástavkách a staniciach, v priestoroch
cintorínov, na pieskoviskách a ihriskách určených deťom, v areáloch škôl a školských
zariadení,
b) fajčiť na miestach, kde je to zakázané zákonom (napr. školy, nástupištia, čakárne
autobusovej a železničnej dopravy, ..) (14) na pieskoviskách a ihriskách určených deťom,
c) používať pyrotechnické predmety triedy I až III s výnimkou 31. decembra od 18:00 hod do
1. januára 3:00 hod. výnimky povoľuje mesto Fiľakovo (napr. verejné slávnosti a iné),
d) budiť na verejných priestranstvách verejné pohoršenie hlasným nadávaním, zámerným
pľuvaním, vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným spôsobom porušovať zaužívané
pravidlá správania sa.
Čl. 23
Chov a držanie zvierat
(1) Chov a držanie zvierat na území mesta upravuje osobitné nariadenie mesta.
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VI. Časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 24
Kontrola
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva:
a) orgány mesta (primátor, poslanci),
b) mestská polícia,
c) hlavný kontrolór mesta.
Čl. 25
Priestupky a sankcie
(1) Sankcie a pokuty za nedodržiavanie povinností, zákazov a obmedzení upravených v tomto
nariadení upravujú osobitné právne predpisy (15). Porušenie ustanovení tohto VZN je
priestupkom, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom ak nejde o priestupok,
prípadne správny delikt podľa iného zákona alebo o trestný čin.
(2) Za porušenie ustanovení tohto VZN, môže primátor mesta právnickej alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie na území mesta, v zmysle v zmysle §13, ods.8 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do výšky
6 638,50 EUR.
(3) Mestská polícia je oprávnená uložiť za porušenie povinností stanovených týmto
nariadením pokarhanie, alebo pokutu v blokovom konaní do výšky 33,0 EUR (16), v
priestupkovom konaní do výšky 66,0 EUR ak osobitný zákon neustanovuje vyššiu pokutu.
(4) Pri ukladaní sankcií a pokút sa prihliada na závažnosť porušenia, jeho následky a
okolnosti, za ktorých povinné osoby porušili povinnosti stanovené príslušnými právnymi
predpismi a týmto nariadením.
Čl. 26
Záverečné ustanovenia a zrušovacie ustanovenia
(1) Návrh tohto nariadenia bol zverejnený dňa 21.11.2011.
(2) Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom uznesením č...... zo dňa ............
(3) Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa ......................
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN mesta Fiľakovo VZN mesta Fiľakovo o všeobecnej čistote za zachovanie zdravého životného prostredia
a verejného poriadku mesta zo dňa 22. 03. 2001 a VZN mesta Fiľakovo č. 01/2003 zo dňa
18. 09. 2003 (dodatok s účinnosťou od 03.10.2003 k VZN mesta Fiľakovo o všeobecnej čistote
za zachovanie zdravého životného prostredia a verejného poriadku mesta zo dňa 22. 03.
2001).

JUDr. Jaromír KALIČIAK
primátor mesta
Vo Fiľakove, dňa 10.11. 2011
VZN vyvesené dňa 21.11.2011
VZN nadobudne účinnosť 01.01.2012
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Poznámky:
§ 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
§ 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
3 § 9 ods. 6 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
4 § 49 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
5 § 26 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
6 § 71 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
7 § 7 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, § 20 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach a iné
8 Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky
v znení neskorších predpisov
9 § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
10 zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
11 zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 36 zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon)
12 zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
13 § 30 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
14 zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
15 zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení, zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v
znení neskorších predpisov, zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
16 § 13 a § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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