Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 44/2004
o čistení, údržbe verejných priestranstiev, parkovaní motorových
vozidiel a ochrane verejného poriadku na území mesta Sládkovičovo
Všeobecné ustanovenia
čl. 1
Predmet úpravy
1. Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností
mesta, obyvateľov mesta, fyzických a právnických osôb pôsobiacich v meste,
2. účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu záujmov mesta, práv a oprávnených
záujmov občanov mesta, fyzických a právnických osôb v meste, zabezpečenie poriadku
a čistoty v meste.
čl.2
Základné ustanovenia
Starostlivosť o čistotu a poriadok v meste je jednou zo základných úloh všetkých orgánov mesta.
Mesto najmä:
1. Zabezpečuje udržiavanie čistoty v meste.
2. Vykonáva správu verejných priestranstiev v meste.
3. Zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene:
a) každý je povinný predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného
prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné
prostredie,
b) starostlivosť o čistotu a poriadok v meste je základnou povinnosťou každého
obyvateľa mesta a každý obyvateľ mesta je povinný v rámci svojich možností
podieľať sa na udržiavaní čistoty a poriadku.
čl. 3
Rozsah pôsobnosti
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje:
1. Na celé územie mesta.
2. Na všetkých občanov bývajúcich v meste, podniky a organizácie, fyzické a právnické
osoby, ktoré sídlia v meste.
3. Na subjekty vykonávajúce podnikateľskú alebo inú činnosť v meste.
4. Na všetky právnické a fyzické osoby zdržujúce sa v meste, alebo prechádzajúce mestom,
bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a sídlo organizácie, s ktorou sú v pracovnom
pomere, alebo sú jej členom.
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Vymedzenie pojmov
Čistenie, údržba a úprava sa týka: miestnych komunikácií, chodníkov pre chodcov,
cyklistických chodníkov, cintorína, mestského parku, trávnatých plôch, námestia
a ostatných verejných priestranstiev v meste.
Ochrana sa týka: životného prostredia, verejných priestranstiev, verejnej zelene,
verejno–prospešných zariadení, majetku a vlastníctva mesta, občanov a iných subjektov,
spolužitia občanov a verejného poriadku.
Za verejné priestranstvá sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu,
zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä: miestne komunikácie (ulice, námestia,
chodníky, cesty), mosty, priestranstvá, nábrežia Dudváhu a Stoličného potoka, mestský
park, verejná zeleň, účelové plochy na športovanie, priestranstvá občianskej
vybavenosti, parkoviská, tržnice, trhové miesta a cintoríny.
Na trhové miesta, cintoríny a pozemné komunikácie sa toto nariadenie vzťahuje v tom
prípade, pokiaľ nie je v inom nariadení alebo všeobecne záväznom právnom predpise.
Za chodník sa pre účely tohto nariadenia považuje miestna komunikácia určená
výhradne pre chodcov, ktorá neslúži premávke motorových vozidiel. Chodníkom je aj
vyhradený a vyznačený pás pre peších v súbehu s komunikáciou pre vozidlá, samostatná
pešia cestička, ako aj pás vyhradeného verejného priestranstva o šírke min. 1,5 m
priliehajúci k nehnuteľnosti a potrebný k bezpečnej chôdzi v miestach, kde nie je
chodník zriadený.
Za verejnú zeleň sa pre účely tohto nariadenia považujú parky, sady, záhrady, lesoparky
a ostatné zelené priestranstvá v zastavanom území mesta, ktoré sú prístupné pre verejné
užívanie.
V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo, je oprávnené rozhodnúť mesto.
Práva a povinnosti
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čl. 5
Správa a všeobecné užívanie verejných priestranstiev
Správu verejných priestranstiev na území mesta zabezpečuje mesto. Túto činnosť
spravidla vykonáva prostredníctvom poverených správcov.
Povereným správcom je buď právnická osoba zriadená alebo založená mestom, ktorá má
túto činnosť uvedenú v zriaďovateľskej listine alebo iný správca, ktorý túto činnosť
vykonáva na základe zmluvy, alebo mesto zabezpečí správu iným spôsobom.
Každý má právo užívať verejné priestranstvo primeraným a obvyklým spôsobom na
účely, na ktoré je verejné priestranstvo určené. Musí pri tom rešpektovať rovnaké práva
ostatných obyvateľov na užívanie verejného priestranstva. Takéto užívanie verejného
priestranstva označujeme ako všeobecné užívanie.
V prípade nejasností o užívaní a spôsobe užívania verejného priestranstva rozhoduje
mesto.

čl. 6
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
1. Mesto vykonáva údržbu, úpravu a čistenie verejných priestranstiev, skládok tuhých
komunálnych odpadov, miestnych komunikácií, verejnej zelene, parku a ďalších
verejných priestranstiev a verejnoprospešných zariadení.
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2. Mesto zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz TKO, výsadbu stromkov a okrasných
kríkov), správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia.
3. Mesto zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií (pluhovaním, zhrňovaním
snehu a jeho odpratávaním, posypom).
4. Za čistenie priľahlých komunikácií, vrátane priľahlej zelene, sú zodpovední vlastníci
a užívatelia nehnuteľností susediacich s týmito priestranstvami.
5. Pod čistením chodníkov sa rozumie ich zametanie, umývanie, odstraňovanie snehu, blata,
odpadkov a iných nečistôt. Čistenie po celej dĺžke a šírke chodníka vykonáva majiteľ
alebo správca nehnuteľnosti priľahlej k chodníku.
čl. 7
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev
1. V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného
prostredia sa v obci zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá, najmä:
a) vytváraním skládok odpadov,
b) odhadzovať odpadky (smetie, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny, iné
nepotrebné veci a pod.),
c) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými
znečisťovacími tekutinami, vrátane tekutých fekálií, maštaľného hnoja a
humusu,
d) vylievať znečistené úžitkové vody do uličnej kanalizácie,
e) znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel
všetkého druhu,
f) znečisťovať chodníky, cesty a vozovky ohorkami cigariet,
g) znečisťovať chodníky vodou, ktorou sa umývali výkladné skrine,
h) vyberať z odpadkových košov akýkoľvek odpad,
i) akokoľvek odhadzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú zeleň,
verejné objekty a zariadenia, pamiatkové objekty,
j) zakazuje sa vypaľovanie trávy, neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov
rastlín,
k) nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehávať alebo
znečisťovať komunikácie a chodníky, verejné priestranstvá,
l) konzumovať alkoholické nápoje na verejnom priestranstve,
m) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú zeleň,
n) umiestňovať reklamy, plagáty a rôzne nápisy na iných miestach, ako na to
určených,
o) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo, škvaru, popolnice
a pod.
p) jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a ďalej vozidlám,
ktoré majú nadmernú hlučnosť a nadmerne znečisťujú životné prostredie,
q) vhadzovať do vodných tokov akékoľvek predmety alebo odpadky.
2. Zakazuje sa vykonávať prekopávky na verejnom priestranstve bez písomného súhlasu
správcu verejného priestranstva.
3. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným
priestranstvom, je povinný vlastník, resp. užívateľ upratovať a trvalo udržiavať tak, aby
sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá, a aby tým neohrozovali majetok,
zdravie a život občanov a hlavne majiteľov resp. užívateľov susediacich nehnuteľností.
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4. Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných
porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby
neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili cestnú premávku.
5. Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými
odpadovými žľabmi a odpadovými vodami, aby voda nestekala na chodníky chodcov.
Ostatné strany budov musia byť opatrené odpadovými žľabami tak, aby sa neohrozovali
susediace nehnuteľnosti a iný majetok.
6. Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a nevhodných
kresieb. Za to zodpovedá vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti. Obchodné reklamy
a firemné tabule musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby nevyčnievali na
chodníky, aby neprekážali a neobmedzovali chodcov a nevytvárali prekážky v cestnej
premávke.
7. Za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník, resp. užívateľ
priľahlej nehnuteľnosti.
8. Kto znečistil alebo poškodil verejné priestranstvo, je povinný spôsobenú závadu ihneď
odstrániť. Nesie tiež právnu zodpovednosť za vzniknuté následky. Dvory, záhradky,
pozemky, areály súkromných osôb alebo organizácií sú vlastníci resp. užívatelia povinní
upratovať a trvalé udržiavať tak, aby zodpovedali čo najlepším estetickým požiadavkám.
9. Majitelia alebo užívatelia domov, záhrad, plotov, podnikateľských objektov sú povinní
starať sa o estetický vzhľad a trvalú údržbu týchto zariadení.
10. Vlastníci, užívatelia a nájomníci rodinných domov, obytných domov, výrobných
a prevádzkových objektov sú povinný udržiavať čistotu okolia, ktoré hraničí s verejným
priestranstvom.
11. Obchodné a pohostinské miestnosti a priestory v ich okolí musia byť úhľadné a čisté.
Výklady musia byť vždy vkusne upravené.
12. Pred prevádzkárňami, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť
umiestnený dostatočný počet odpadkových košov, ktoré musia byť pravidelne
vyprázdňované.
13. Obchodné organizácie i súkromní podnikatelia sú povinní zabezpečiť si dostatok
smetných nádob a postarať sa každý deň o čistotu okolia.
14. Firemné tabule musia byť vždy čisté a udržiavané v takom stave, aby nápisy boli
čitateľné a nezhoršovali vzhľad budovy a ulice.
čl. 8
Pojem, význam a klasifikácia zelene
1. Zeleň je organickou súčasťou mesta, upravuje jeho hygienické a mikroklimatické
podmienky. Je dôležitou podmienkou pre osvieženie, rekreáciu a odpočinok obyvateľov
mesta. Zohráva úlohu při výtvarnom usporiadaní mesta. Za zeleň sa považujú ucelené
súbory stromov, kríky, trávniky, kvetiny, ojedinele rastúce dreviny, i nádoby so zeleňou.
Mestskú zeleň tvoria aj uzavreté okrasné a ovocné záhrady pri obytných domoch,
inštitúciách a podnikoch. Zelené plochy sa z hľadiska ich určenia a spôsobu členia na:
a) zeleň verejnú – užívanie nie je obmedzené časom ani druhom návštevníkov –
zeleň sídlisk, rekreačná zeleň, cestné zelené pásy, vrátane lesoparku,
b) zeleň vyhradenú – užívanie je obmedzené časom alebo druhom návštevníkov –
školské záhrady, mestský park, materské školy, liečebné ústavy, areál závodov,
zeleň športových ihrísk, kúpaliská, zeleň na cintorínoch, zeleň pri individuálnej
výstavbe.
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2. Tvorba zelene v meste musí byť v súlade s územným plánom mesta. Preto pri výstavbe je
vykonávajúci podnik povinný úzko spolupracovať s MsÚ – oddelenie výstavby, menovite
z hľadiska perspektívneho plánu rozvoja cestnej siete a bezpečnosti premávky,
prehľadnosti križovatiek.
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čl. 9
Údržba zelene
Za rozvoj a údržbu zelene zodpovedá organizácia, ktorá je vlastníkom alebo
spravovateľom .
Povinnosťou vlastníka, spravovateľa zelene je udržovať zeleň a jej súčasti v riadnom
stave sústavnou údržbou, a to hlavne pravidelným kosením trávnatých plôch,
orezávaním a strihaním kríkov a stromov, odstránením buriny.
Vlastník – spravovateľ zelene je povinný udržovať zeleň takým spôsobom, aby nebol
rušený účel, ktorému má zeleň slúžiť.
Vlastníci, užívatelia resp. nájomníci nehnuteľností sú povinný pravidelne udržiavať zeleň
okolo svojich nehnuteľností – kosením trávnatých plôch, orezávaním a strihaním kríkov
a stromov, odstránením buriny a podobne.
Vlastníci, užívatelia a nájomníci rodinných domov zodpovedajú za údržbu zelene okolo
svojich nehnuteľností, ak šírka verejného priestranstva nepresahuje 6 metrov pred
nehnuteľnosťou a 3 metre vedľa nehnuteľnosti.
Vlastníci, užívatelia a nájomníci bytových domov zodpovedajú za údržbu zelene okolo
svojich nehnuteľností, ak šírka verejného priestranstva nepresahuje 12 metrov.
Mesto Sládkovičovo prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Technické služby
udržiava zeleň, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.

čl. 10
Ochrana zelene
Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov, trávnikov
a iných ochranných porastov v zmysle príslušných zákonných ustanovení o ochrane prírody.
Zakazuje sa prechod cez parky, trávniky a verejnú zeleň.
1. Zakazuje sa na plochách verejnej zelene umiestňovať informačné a reklamné tabule bez
súhlasu vlastníka, spravovateľa zelene a povolenia MsÚ – Odbor životného prostredia
a investičnej výstavby.
2. Výrub stromov sa vo verejnej zeleni alebo vyhradenej zeleni zakazuje. Vo výnimočných
prípadoch (stromy odumreté, ohrozujúce bezpečnosť a pod.) povolenie výrubu dáva
MsÚ – Odbor ŽP a IV.
3. Nahradiť škodu za spôsobené poškodenie zelene je povinná osoba alebo organizácia,
ktorá škodu spôsobila, resp. zavinila.
čl. 11
Udržiavanie čistoty vodných tokov
1. Zakazuje sa do korýt tokov, jazier vhadzovať akékoľvek predmety alebo ich ukladať na
brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť do nich splavené.
2. Zakazuje sa vylievať alebo vpúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska zdravotného
alebo bezpečnostného, ktoré by mohli ohrozovať zdravie užívateľov vody, poškodzovať
ich alebo hrubo porušovať vodný tok.
3. Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí:
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a)

vlastník vodovodnej prípojky, ak neodstráni vodovodnú prípojku na svoje
náklady spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu,
b) vlastník vodovodnej prípojky, ak nezabezpečí, aby sa vodovodná prípojka
vybudovala tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom
vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo
verejnom vodovode,
c) vlastník vodovodnej prípojky, ak nezabezpečí opravy a údržbu vodovodnej
prípojky na vlastné náklady,
d) ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne
odpadových vôd a žumpy v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je
čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie
odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami,
e) vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak nepripojí
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa
najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu
o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa
nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník
nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob
nakladania s odpadovými vodami., v prípade, že sa kanalizačná prípojka
považuje za vodnú stavbu, vlastník nehnuteľnosti túto povinnosť nemá.
4. Za priestupok uvedený v odseku 3 sa ukladajú pokuty v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách do výšky 830 € (25 000 Sk).
5. Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je:
a) vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v
rozpore s takouto zmluvou,
b) vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom
verejnej kanalizácie,
c) vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami
dohodnutými v zmluve o odvádzání odpadových vôd,
d) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie,
e) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo
nezaznamenáva alebo zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné,
f) vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti
neoprávnenej manipulácii.
6. Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť
spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.
čl. 12
Udržiavanie čistoty komunikácií
1. Na území mesta sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru
a vozidlami, ktoré svojim nákladom znečisťujú miestne komunikácie.
2. Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejnom priestranstve sa dovoľuje len vtedy,
ak sa to nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste.
3. Po manipulácii s materiálom je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo
vyčistiť.
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čl. 13
Užívanie verejného priestranstva
Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje každé iné užívanie ako
všeobecné užívanie verejného priestranstva na určený účel. Zvláštnym užívaním
verejného priestranstva je napríklad skladovanie materiálu, tovaru a to aj krátkodobé,
rozkopávka verejného priestranstva, konanie osobitného podujatia na verejnom
priestranstve napríklad verejného zhromažďovania, manifestácie.
Na každé zvláštne užívanie verejného priestranstva (okrem skladania a nakladania
tovaru a materiálu) je potrebné predchádzajúce povolenie mestského úradu. Písomné
povolenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti žiadateľa. V povolení budú uvedené
podmienky na zvláštne užívanie verejného priestranstva. Súbežne s vydaním povolenia
obdrží žiadateľ aj výmer na miestny poplatok za užívanie verejného priestranstva.
Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje bez
predchádzajúceho písomného povolenia mestského úradu len vtedy, ak to nie je možné
vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Skladanie a nakladanie sa musí vykonať bez
zbytočného odkladu. Materiál určený na nakladanie možno ponechať na verejnom
priestranstve len bezprostredne pred odvozom. Zložený materiál (drevo, uhlie, stavebný
materiál a podobne) musí byť z verejného priestranstva odstránený bez zbytočného
odkladu, vrátane očistenia verejného priestranstva a uvedenia do pôvodného stavu.
Pokiaľ má byť predmetom zvláštneho užívania pozemná komunikácia (napríklad cesta,
mestská komunikácia), postupuje sa pri vydávaní povolenia na zvláštne užívanie
pozemnej komunikácie podľa zákona o pozemných komunikáciách.
Každý, komu bolo vydané povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva je
povinný:
a) používať verejné priestranstvo čo najšetrnejšie a len v najnutnejšom rozsahu,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho
zariadení,
c) zaistiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočnom čase a
bezpečnosť cestnej premávky, ak sa jedná o miestne komunikácie a chodníky,
d) užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
e) ihneď po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva, toto uviesť na
svoj náklad do pôvodného stavu.
Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa platí miestny poplatok. Sadzby a
podmienky platenia poplatku sú uvedené v osobitnom nariadení o miestnych
poplatkoch.

čl. 14
Ochrana spolužitia občanov
1. V záujme dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov, rešpektovania práv
spoluobčanov, dodržiavania dobrého občianskeho spolunažívania a verejného poriadku
je každý občan povinný:
a) dodržiavať pravidlá slušnosti a občianskeho spolužitia, zachovávať nočný kľud
v čase od 22.00 hod. do 5.00 hod.,
b) ochraňovať majetok mesta, verejnoprospešné zariadenia, bezpečnostné,
ochranné a informačné zariadenia, značky a signálne zariadenia,
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c)

uposlúchnuť výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, príkazy,
pokyny a výzvy orgánov mesta,
2. Zakazuje sa nad mieru primeranú pomerom obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, plynmi, parami, tekutými a pevnými odpadmi a tienením.
Parkovanie motorových vozidiel na území mesta
čl. 15
Rozsah pôsobnosti
1. Mesto Sládkovičovo týmto nariadením upravuje podmienky parkovania, státia všetkých
vozidiel na miestnych komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách a verejných
priestranstvách na území města Sládkovičovo.
2. Nariadenie sa vzťahuje na všetkých majiteľov, prevádzkovateľov a vodičov vozidiel,
ktorých vozidlá parkujú na miestnych komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách a
verejných priestranstvách a na území mesta Sládkovičovo.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

čl. 16
Státie a parkovanie motorových vozidiel
Parkovanie na chodníkoch a mestskej zeleni je zakázané.
Na miestnych komunikáciách, parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách je
dovolené parkovanie a státie všetkých vozidiel, ak to nie je v rozpore s miestnou úpravou
dopravného značenia, ak to nevylučujú iné právne predpisy a ak to nie je v tomto
nariadení uvedené inak.
Parkovanie nákladných motorových vozidiel, prívesov a návesov, autobusov, traktorov,
špeciálnych vozidiel (poľnohospodárskych, stavebných, lesných a iných), na miestnych
komunikáciách, parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách je zakázané v čase
od 18.00 do 06.00 hod. Tieto vozidlá smú v uvedenom čase parkovať len na vyhradených
parkoviskách.
Počas parkovania, prípadne státia motorových vozidiel na miestnych komunikáciách,
chodníkoch, parkoviskách alebo verejných priestranstvách dôjde k ich poškodeniu, je
povinný ten, kto poškodenie spôsobil, prípadne ten, kto ku parkovaniu pokyn vydal
poškodenie ihneď ohlásiť Mestskému úradu v Sládkovičove a toto bez meškania
odstrániť na vlastné náklady.
Garáže, odstavné a parkovacie plochy pre vozidlá nad 3,5 t sa umiestňujú mimo obytnej
časti mesta okrem výnimiek ktoré povoľuje vyhláška Ministerstva životného prostredia
SR č. 532/2002 Z. z.
Vodič môže stáť s vozidlom na pozemných komunikáciách za podmienok ustanovených
zákonom o premávke na pozemných komunikáciách a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

čl. 17
Umiestňovanie garáží a vyhradené parkovacie miesta
1. Umiestňovanie garáží všetkých typov na miestnych komunikáciách sa zakazuje.
2. Umiestňovanie garáží, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, na parkoviskách a verejných
priestranstvách je dovolené len so súhlasom Mestského úradu v Sládkovičove, ktorý ho
žiadateľovi vydá ak:
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a)

3.

4.
5.
6.

v žiadanej lokalite je dostatok parkovacích plôch a umiestnením garáže
nevznikne problém pre ostatných účastníkov cestnej premávky so
zaparkovaním vozidla,
b) verejné priestranstvo neslúži mestu ani jeho obyvateľom k odpočinkovým,
kultúrnym, športovým ani iným účelom, neplní vo vzťahu k okoliu doplnok
estetický a z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia nie je osobitne
chránené.
Vyhradené parkovacie miesta na miestnych komunikáciách a parkoviskách určuje
Mestský úrad Sládkovičovo, miestnou úpravou dopravného značenia schválenou
Okresným veliteľstvom PZ SR, oddelením dopravnej polície v Galante.
Parkovacie miesto možno vyhradiť len na pracovný čas, najdlhšie však od 6.00 do
18.00 hod.
Vyhradenie parkovacieho miesta sa nevzťahuje na dni pracovného voľna.
Na vyhradenom parkovisku smie parkovať len fyzická osoba alebo právnická osoba. Pre
ktorú bolo parkovisko vyhradené. Iné parkovanie sa považuje za prekážku cestnej
premávky.
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

čl. 18
Kontrolná činnosť a sankcie
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva
Mestská polícia v Sládkovičove, poslanci mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór
mesta a iné poverené osoby.
V prípade opakovaného porušovania ustanovení § 15, § 16 a § 17 tohto nariadenia
Mestský úrad v Sládkovičove bude iniciátorom toho, aby živnostníkom nebola predĺžená
živnosť, prípadne požiada o zrušenie živnosti.
Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku podľa zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, za ktorý jej može
byť uložená pokuta v zmysle citovaného zákona podľa závažnosti a charakteru
priestupku.
Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže primátor mesta v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov §13 ods. 8
uložiť pokutu do výšky 6 639 € (200 000 Sk).
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Schválené na rokovaní MsZ Sládkovičovo dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
Zvesené z úradnej tabule dňa:
Číslo uznesenia, ktorým bolo VZN schválené:
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