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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárna č. 26/2008  
o verejnom poriadku a čistote mesta 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:   
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty je základným predpokladom ochrany 

a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a občianskeho spolunažívania. 
 
(2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava práv a 

povinností a rešpektovanie predpisov ohľadom verejného poriadku občanov mesta a 
dodržiavanie zásad občianskeho spolunažívania. Ďalej stanovuje práva a povinnosti 
obyvateľov, návštevníkov, všetkých fyzických a právnických osôb, vykonávajúcich 
podnikateľskú činnosť pri zabezpečovaní čistoty mesta Komárno (ďalej len „mesto“). 

§ 2 
Základné pojmy 

 
(1) Verejným poriadkom sa rozumie taký stav vnútorného života v meste, ktorý zabezpečuje 

občanom právny stav kľudu, ich osobnú a majetkovú bezpečnosť a mestu pripravuje 
podmienky pre nerušený výkon samosprávy.  

 
(2) Za verejné priestranstvá sa v zmysle tohto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia 

verejnému užívaniu zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä mestské komunikácie, ulice, 
námestia, chodníky, cesty, podjazdy, podchody, mosty, verejné priechody, verejné schody, 
verejná zeleň, verejné sady, parky, lesy, zverejnené záhrady, autobusové a železničné 
stanovištia, parkoviská, tržnice, športové a rekreačné priestory slúžiace verejnému užívaniu 
a pod. 

 
(3) Čistením a udržiavaním verejného priestranstva sa rozumie jeho zametanie, umývanie, 

odstraňovanie blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt, kosenie a zimná údržba. 
 

§ 3 
Zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev 

 
(1) Udržiavanie čistoty je spoločnou povinnosťou všetkých osôb, ktoré v meste žijú alebo sa 

zdržujú. Pre zabezpečenie primeraného životného prostredia v záujme zdravia a 
bezpečnosti občanov sa v meste zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá. 

 
(2) Zakazuje sa najmä: 
 

a) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími 
tekutinami. Zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie vozidla každého druhu. 
Povoľuje sa umývanie povrchu karosérií osobných automobilov čistou studenou vodou 
na cestách s vybudovanou kanalizáciou (mimo základnej komunikačnej siete chodníkov 
a zelene), 

b) vylievať znečistené úžitkové vody chemikáliami do uličných kanalizačných vpustí, na 
chodníky, komunikácie, verejnú zeleň,  

c) odhadzovať smeti (napr. papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, ohorky cigariet, 
žuvačky) a iné odpadky na verejných priestranstvách mimo nádob na to určených, 

d) prehrabávať a vyberať odpad zo smetných nádob a nechávať otvorené nádoby 
s odpadom, 

e) odvážať, ukladať domový odpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad a ostatný 
komunálny odpad na iné miesta, než sú na tieto účely vyhradené,  

f) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z ambulantného a stánkového predaja, 
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g) skladovať na chodníkoch a verejných priestranstvách obaly alebo tovar v bedniach tak u 
fyzických ako aj právnických osôb poskytujúcich služby, 

h) sypať ľahké smeti (papier, obaly, sáčky a pod.) z predajní a domov do otvorených 
kontajnerov určených na hrubý odpad, 

i) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, ako aj zakladať oheň v priestoroch alebo na 
miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu1,   

j) akokoľvek znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň, verejné objekty 
a zariadenia (lavičky, odpadové nádoby, kontajnery, detské ihriská, zariadenia 
verejného osvetlenia, verejné telefónne stanice, autobusové zastávky, cestovné 
poriadky, dopravné značky, reklamné zariadenia), pamiatkové objekty a zariadenia 
(sochy, pamätníky, hroby), postriekať, pomaľovať, popísať farbou alebo inou látkou 
cudziu vec (grafity), 

k) porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa a zásady občianskeho 
spolunažívania, najmä znečisťovaním verejného priestranstva vykonávaním telesnej 
potreby, zvratkami, pľuvaním, obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a ďalšími 
konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a miestach verejne prístupných vzbudzujú 
verejné pohoršenie. 

 
(3) Vlastníci príp. užívatelia nehnuteľností, dvorov a záhrad, ktoré hraničia s verejným 

priestranstvom alebo inou nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta, sa musia zdržať všetkého, 
čím by znečisťovali alebo inak ohrozovali susedný mestský pozemok pevnými alebo 
tekutými odpadmi, alergénmi, prachom, popolom, dymom a inými emisiami. Za škodu, ktorá 
vzniká porušením tejto povinnosti, zodpovedá ten, kto ju spôsobil.  

 
(4) Steny a priečelia objektov domov a ďalších objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných 

nápisov, kresieb a hesiel. Obchodné reklamy, rolety, firemné tabule a iné podobné 
zariadenia musia byť čisté, esteticky upravené a bezpečné a umiestnené tak, aby 
neprekážali chodcom, vodičom motorových vozidiel, zabezpečovaniu zimnej údržby a 
strojnému čisteniu mesta. 

 
(5) Zvolávateľ zhromaždenia2 alebo usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia3 je povinný 

zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene do 2 hodín od ukončenia 
zhromaždenia alebo podujatia a nahradiť prípadnú škodu spôsobenú účastníkmi 
zhromaždenia na zeleni a iných verejných priestranstvách a zariadeniach. V prípade, ak sa 
zhromaždenie alebo verejné kultúrne podujatie  končí v neskorých nočných hodinách, 
vyčistenie treba zabezpečiť najneskôr do 8 00 hod. ráno nasledujúceho dňa. 

 
 (6) Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedá pôvodca znečistenia, 

ktorý je povinný spôsobenú závadu na svoje náklady bezodkladne odstrániť a nesie právnu 
zodpovednosť za následky vzniknuté z tohto znečistenia alebo poškodenia. 

 
(7) Za čistotu, čistenie a odpratávanie snehu z chodníkov, dvorov a vnútorných blokových 

priestorov zodpovedá vlastník, správca a užívateľ priľahlej nehnuteľnosti bezprostredne 
nadväzujúcej na verejný priestor.  

 
§ 4 

Ochrana verejnej zelene 
 
Na verejnej zeleni je zakázané: 
a) poškodzovať dreviny,  trávniky,  kvetinové záhony,  prvky drobnej  architektúry  a spevnené 
      plochy, lámať konáre, trhať kvety a plody, 
b) vchádzať na plochy zelene vozidlami alebo parkovať na nich, 
c) znečisťovať plochy zelene, svojvoľne premiestňovať verejné zariadenia na nich, 

                                                           
1 § 8 zákona č. 314/2001 Z.Z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
2 zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
3 zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach  v znení neskorších predpisov 
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d) umiestňovať na plochy zelene reklamné a iné objekty, odpadové nádoby bez povolenia 
mesta, 

e) robiť úpravu zelene a výsadbu bez súhlasu mesta, 
f) využívať vytvorené vodné plochy a fontány, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na umývanie 

motorových vozidiel a kúpanie osôb a zvierat, 
g) používať chemické prostriedky a posypové materiály na zimnú údržbu. 
 

§ 5 
Ošetrovanie a údržba zelene 

 
(1) Ošetrovaním a údržbou zelene sa rozumie kosenie trávnatého porastu, vyplievanie a 

okopávanie kvetinových záhonov, udržanie a zlepšenie zdravotného stavu drevín, ako 
i odstránenie následkov ich poškodenia, ničenie burín, čistenie plôch hrabaním a ich 
polievanie. 

 
(2) Ošetrovanie a údržbu verejnej zelene na území mesta vykonáva mesto, súkromnej zelene 

jej vlastník, nájomca, správca. 
 
(3) Súčasťou ošetrovania a údržby zelených plôch je aj likvidácia a ničenie burín, 

zabezpečovaná nasledovne: 
      a)  správcovia areálov organizácií, podnikov, škôl a iných zariadení sú povinní zabezpečiť 

likvidáciu burín, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak, vnútri svojho 
areálu, ako aj v jeho okolí – za oplotením – po najbližšiu verejnú komunikáciu, alebo 
chodník, 

b)  vlastníci nehnuteľného majetku na území mesta sú povinní zabezpečiť likvidáciu burín 
na svojom pozemku aj na zelených pásoch nachádzajúcich sa medzi hranicou pozemku 
a chodníkom, alebo komunikáciou, 

c)   likvidáciu burín na ostatných priestranstvách zabezpečuje mesto. 
 

(4) Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádzajú dreviny, kríky, živé 
ploty a iné porasty je povinný udržiavať porasty tak, aby ich konáre neobmedzovali pohyb 
chodcov, nerušili cestnú premávku, neprekážali zimnú údržbu komunikácií a strojné čistenie 
mesta, nezakrývali dopravné značky a iné označenia.  

 
§  6 

Povinnosti chovate ľov psov  
na verejných priestranstvách 

 
(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je 

fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná 
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a 
zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol 
spôsobiť. 4 

 
(2) Vodiť nebezpečného psa5 mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len 

osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať 
nebezpečný pes nasadený náhubok. 

 
(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 

dohľad. 
 
(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, 
ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je 

                                                           
4 zákon č. 282/2002 Z.Z.  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
5 § 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z.Z.  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
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povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť mestu, kde je 
pes evidovaný. 

 
(5) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 

bezprostredne odstrániť. 
 
(6) Vstup so psom (okrem zvláštnych psov6) je zakázaný: 

a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný, 
b) na detské ihriská,  pieskoviská  a  k nim  priliehajúce plochy verejnej zelene, športoviská 

a                
          v okolí bytových domov do vzdialenosti 5 m, ktoré sú verejným priestranstvom, 

c) do areálov detských jaslí, materských škôl a školských zariadení,  
d) do zariadení verejného a spoločného stravovania,  okrem zariadení,  kde je to povolené a               
    viditeľne označené, 
e) do  prevádzok   potravinárskej   výroby  a   do obchodov  s potravinárskym   sortimentom, 
    do zdravotníckych zariadení, 
f) na trhové miesta, cintoríny, kúpaliská a parky, ktoré sú vo vlastníctve, nájme alebo správe   
   mesta. 

 
(7) Miesta zákazu vstupu so psom označí vlastník budovy, zariadenia či nehnuteľnosti vhodným 

viditeľným nápisom alebo piktogramom. 
 
(8) Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v intraviláne mesta je zakázaný. 
 
(9) Voľný pohyb psa spojený s jeho cvičením je možné v intraviláne mesta uskutočňovať len na 

miestach k tomu vymedzených. Mapa s vyznačením  týchto miest tvorí Prílohu č. 1. 
 

§ 7 
Udržiavanie čistoty komunikácií 

 
(1) Za čistotu a čistenie miestnych komunikácií zodpovedá mesto. Za čistotu ciest I. a II. triedy 

zodpovedá organizácia zriadená príslušným ministerstvom SR. 
 
(2) Prepravovaný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsypaním alebo 

odkvapkaním neznečisťoval cestu a ovzdušie. Prikryté plachtou musia byť sypké hmoty, 
kovové triesky, seno, slama, piliny a podobné materiály. Materiály, ktoré spôsobujú zápach, 
sa môžu prepravovať len v uzavretých nádobách, v krytých vozidlách, alebo na vozidlách, 
ktoré sú zakryté iným spôsobom. V prípade, že dôjde k znečisteniu komunikácie, 
prevádzkovateľ vozidla, ktorého prevádzkou k znečisteniu došlo, je povinný vykonať 
bezodkladne vyčistenie komunikácie na svoje náklady. Ak prevádzkovateľ vyčistenie 
nevykoná bezodkladne, vyčistenie zabezpečí mesto na náklady znečisťovateľa.  

 
§ 8 

Užívanie komunikácie 
 
Na území mesta sa zakazuje:  
 

a) jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a vozidlami, ktoré svojím 
nákladom znečisťujú vozovku. Pred vjazdom na cestné teleso miestnej komunikácie 
musia byť takéto vozidlá očistené v súlade s § 20 ods.3 zákona č. 315/1996 Z.z. o 
premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zakázaná je tiež 
jazda vozidlám, ktoré sú nadmerne hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie. 

                                                           
6 § 2 písm. a) zákona č. 282/2002 Z.Z.  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
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b) akýmkoľvek dopravným prostriedkom vchádzať na chodník, zastavovať a parkovať na 
chodníku, pokiaľ dopravná značka nepovoľuje, resp. iným spôsobom obťažovať 
a obmedzovať chodcov, 

c) parkovanie všetkých druhov nákladných motorových vozidiel a prívesov na všetkých 
vnútorných verejných priestranstvách vrátane parkovísk v čase od 19 00 do 6 00 hod.. 
Takéto parkovanie je možné len na záchytných parkoviskách určených na tento účel. 
Mapa s vyznačením týchto miest tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. 

d) parkovanie autobusov na všetkých vnútorných verejných priestranstvách vrátane 
parkovísk v čase od 19 00 do 6 00  hod.. Takéto parkovanie je možné len na záchytnom 
parkovisku na ul. Hradná v Komárne a na miestach vyznačených na prílohe č. 2.  

 
§ 9 

Skladovanie a nakladanie s materiálom 
 
(1) Skladovať a nakladať materiál, výrobky a iné predmety 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 a treba dbať na čistotu a poriadok, na bezpečnosť 
chodcov, na zjazdnosť a schodnosť v bezprostrednom okolí nakládky alebo vykládky a 
nesmie sa bez súhlasu mesta pravidelne opakovať. Po ukončení úkonu je prepravca alebo 
príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a v prípade potreby aj pokropiť. Ak tak 
neurobí, zabezpečí to na jeho náklady mesto. 

 
(2) Odvoz starých a nepotrebných vecí, materiálu z búrania, odpadu zo stavebných úprav 

zabezpečí vlastník, správca stavby alebo objektu. Odpad uvedeného druhu musí byť v 
priebehu čo najkratšieho času, najneskôr v termíne stanovenom mestom povinnou 
právnickou alebo fyzickou osobou odstránený. Ak tak neurobí, zabezpečí toto mesto na 
náklady povinného. 

 
(3) Osoby užívajúce verejné priestranstvá sú povinné zabezpečiť svoj materiál, výrobky alebo 

tovar pred neoprávnenou manipuláciou alebo nežiaducim rozptýlením do okolia. Po 
ukončení činnosti je užívateľ verejného priestranstva povinný bezodkladne uviesť verejné 
priestranstvo do pôvodného stavu na vlastné náklady. Ak tak neurobí, zabezpečí toto mesto 
na náklady povinného. 

 
§ 10 

Zvláštne užívanie verejných priestranstiev 
 
(1) Vylepovanie plagátov zabezpečuje mestský podnik na to určený. Ostatným fyzickým a 

právnickým osobám a občanom mesta sa zakazuje vylepovať plagáty, reklamy na území 
mesta. Umiestňovať plagáty, vývesky, reklamu a iné oznámenia mimo určených miest sa 
zakazuje. Na území mesta povoľuje umiestnenie reklamných a informačných tabúľ mesto. 

 
(2) Majitelia a prevádzkovatelia predajných stánkov, letných terás, pojazdných predajní, 

predajných stolov a iných podobných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok do 
vzdialenosti 5 metrov od týchto zariadení, najmä umiestením dostatočného počtu košov na 
odpad, starať sa o ich riadny stav a ich pravidelné vyprázdňovanie.  Odpadové koše sa 
nesmú vyprázdňovať do uličných košov na odpad, ale do osobitne objednanej zbernej 
nádoby na odpad z vlastného podnikania. 

 
§ 11 

Prevádzkovanie parkovísk na verejných priestranstvá ch 
 

(1) Prevádzka parkovísk na verejných priestranstvách s organizovanou prevádzkou je 
upravená prevádzkovým poriadkom. 

 
(2) Prevádzkový poriadok musí byť na parkovisku zverejnený na viditeľnom mieste a musí 

obsahovať: 
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a) názov prevádzkovateľa, 
b) vymedzenie času organizovanej prevádzky parkoviska, 
c) sadzbu parkovného. 

 
(3) Sadzby parkovného upravuje osobitný predpis mesta7. 
 

§ 12 
Vyhradené parkovacie miesta na verejných priestrans tvách 

 
(1) Zriaďovanie vyhradených parkovacích miest na odstavných parkovacích plochách                             

s výnimkou neverejných parkovísk je povolené len so súhlasom mesta.  
 
(2) Parkovacie miesta a manipulačné plochy je možné vyhradiť na základe odôvodnenej 

písomnej žiadosti len pre: 
a) právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo, resp. prevádzku v katastrálnom území 

mesta, 
b) telesne postihnutých občanov (ZŤP), ktorí využívajú osobitné označenie vozidiel, 
c) vozidlá taxislužby. 

 
(3) Parkovacie miesta pre prevádzkovateľov uvedených v § 12 ods. 2. písm. b) a c) tohto VZN 

je možné vyhradiť po udelení súhlasu mesta na časovo neobmedzenú dobu. 
 
(4) Parkovacie miesta je zakázané vyhradiť na medziblokových priestranstvách a parkoviskách 

pred hromadnými obytnými blokmi. 
 
(5) Na vyhradených parkovacích miestach, odstavných a parkovacích plochách je povolené 

parkovanie výlučne len tým vodičom (prevádzkovateľom) motorových vozidiel, ktorí sú 
držiteľmi parkovacieho preukazu, podľa príslušného predpisu. 

 
(6) Umiestňovanie akýchkoľvek garáží na verejnom priestranstve na území mesta je zakázané. 
 

§ 13 
Staré vozidlá 

 
(1)  Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho držiteľ  chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo 

má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov8.  
Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 
dní na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie 
potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu 
obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. 

 
(2) Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo 

nachádza. 
 
(3) Staré vozidlá je zakázané umiestňovať na komunikácie alebo verejné priestranstvá. 
 

(4) Držiteľ starého vozidla je povinný takéto vozidlo odstrániť z komunikácie alebo verejného 
priestranstva v lehote 15 dní od písomného upozornenia mestskej polície. V prípade, že 
držiteľ nesplní túto povinnosť v určenej lehote, začne mesto proti nemu konanie a vyrubí 
daň za užívanie verejného priestranstva počnúc dňom, kedy bol držiteľ písomne vyzvaný na 
odstránenie starého vozidla. 

 
(5) Staré vozidlá, ktoré ani po písomnej výzve neboli odstránené, ako aj ktorých držiteľov 

nebolo možné zistiť, budú z miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva odstránené 

                                                           
7 Zásady parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v meste Komárno zo dňa 20.12.2007 
8 zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
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a umiestnené na miesto na to určené. Príkaz na odstránenie a umiestnenie starého vozidla, 
ktorého držiteľ nie je známy, zverejní mesto formou verejnej vyhlášky. 

 
(6) Náklady spojené s odstránením, umiestnením a likvidáciou starých vozidiel znáša držiteľ 

starého vozidla. 
 

§ 14 
Čistenie chodníkov 

 
(1) Právnické a fyzické osoby, ktoré spravujú bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, 

majitelia rodinných domov sú povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou, 
ako aj schody po celej šírke chodníka, keď nie je chodník, tak pás široký 1,5 m hraničiaci s 
nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu čistené. 
Počas zimného obdobia sú povinní odstrániť sneh a poľadovicu, resp. posypať vhodnou 
hmotou, ktorá zdrsňuje námrazu alebo ľad po celej šírke 1,5 m. 

 
(2) Chodníky musia byť neustále čisté. Čistením chodníkov sa rozumie povinnosť kropiť a 

zametať, odstrániť blato, sneh, odpadky a inú nečistotu. Ak sú preto vhodné podmienky 
(povrch chodníka, zdroj vody, dostatočná kapacita kanalizácie) vykonáva sa čistenie 
umývaním alebo splachovaním. Vo zvláštnych prípadoch môže nariadiť mesto čistenie 
chodníkov. Kropiť je zakázané pri nízkych teplotách, keď je nebezpečenstvo námrazy. 

 
(3) Čistenie chodníkov musí byť ukončené v dobe od 1. apríla do 30. septembra do 7,00 hod. a 

od 1. októbra do 31. marca do 8,00 hod. 
 
(4) Smeti z chodníkov sa ukladajú do smetných nádob. Zakazuje sa smeti ponechávať na 

chodníkoch alebo ich zhŕňať na okraj cesty. V zimnom období podľa potreby odstraňovať aj 
viac razy za deň po celej šírke chodníka. Sneh sa musí zhrnúť na okraj chodníka tak, aby 
bol voľný vstup do domov a prístup k inžinierskym sieťam. Odvážanie nahromadeného 
snehu zabezpečuje fyzická alebo právnická osoba na to určená. 

 
(5) Balkóny a terasy je potrebné čistiť od snehu v takom čase, aby nebola ohrozená 

bezpečnosť občanov. 
§ 15 

Sochy a pomníky 
 

Čistenie, údržbu sôch, pomníkov, pamätných tabúľ a zabudovaných predmetov na 
verejných priestranstvách zabezpečuje mesto, okrem tých, ktoré sú vlastníctvom fyzických 
alebo právnických osôb. 

 
§ 16 

Nočný k ľud 
 

(1) Nočným kľudom je doba (časový úsek) určená pre zabezpečenie zdravého a nerušeného 
pokoja a odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia slušného občianskeho 
spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. 

  
(2) V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je zakázané rušiť nočný kľud a odpočívanie obyvateľov 

mesta.  
 
(3) Pod rušením nočného kľudu sa rozumie také správanie občanov, fyzických a právnických 

osôb  na území mesta, ktoré nadmerným hlukom ruší iných občanov mesta. Za také rušenie 
sa považuje hlasné vyspevovanie, vykrikovanie, alebo vytváranie iných zvukových efektov 
a zvukov, akými sú neopodstatnené používanie klaksónov, hlučná jazda, vibrácie tónov 
nízkej frekvencie, v domácnosti púšťanie rozhlasových a televíznych prijímačov nad izbovú 
počuteľnosť. Taktiež za rušenie nočného kľudu sa považuje u výrobných a iných zariadení 
šírenie zvuku, hudby mimo prevádzky, ak sa jedná o prekročenie limitu stanoveného 
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príslušnými právnymi predpismi.  Výnimku z nočného kľudu povoľuje mesto určením času a 
miesta. 

 
(4) Bezdôvodné spôsobovanie hluku nad prípustné hodnoty je zakázané aj cez deň9.  
 

§ 17 
Ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov 

 
(1) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac 

ako 0,75 objemového percenta alkoholu10. 
 
(2) Na území mesta sa zakazuje11: 

 
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie  

    1. osobám mladším ako 18 rokov, 
    2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, 
    3. v zdravotníckych zariadeniach, 
    4. na zhromaždeniach12  a verejných kultúrnych podujatiach13 s výnimkou piva  a vína, 
    5. na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov, 

b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom, 
c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným 

alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej 
premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie. 

 
(3) Ďalej na území mesta je zakázané požívať alkoholické nápoje na týchto verejných 

priestranstvách a miestach verejne prístupných: na Námestí gen. Klapku, v pešej zóne,        
v parkoch, na verejných ihriskách, v okolí kostolov a zdravotníckych zariadení, v areáloch 
škôl a školských zariadení, v priestoroch železničnej a autobusovej stanice, na pietnych 
miestach a cintorínoch, ktoré sú vo vlastníctve, nájme alebo správe mesta, pred nákupnými 
centrami okrem zariadení na to určených podľa tohto VZN. 

 
(4) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, s ktorých prevádzkovou 

činnosťou súvisí predaj a požívanie alkoholických nápojov a ktoré sú umiestnené na 
vymedzenom území sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia podľa tohto 
VZN. 

 
 (5) Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto VZN sa nevzťahuje: 

a) na povolený záber verejného priestranstva formou terás, resp. obdobných zariadení 
poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby, 

b) na trhové akcie a jarmoky organizované mestom a akcie s vopred udeleným súhlasom 
mesta. 

 

(6) Prevádzkovatelia pohostinskej činnosti môžu podávať alkoholické nápoje len v zariadeniach, 
ktoré sú na to určené, prevádzkovo a priestorovo prispôsobené. 

 
(7) Ak sa alkoholické nápoje podávajú mimo pohostinských zariadení, prevádzkovateľ 

pohostinskej činnosti musí mať súhlas príslušného orgánu. Takýto priestor musí byť 
viditeľne ohraničený a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie čistoty v tomto 
priestore a v jeho okolí. 

 
                                                           
9  Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 

požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
10 § 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

záchytných izieb v znení neskorších predpisov 
11 § 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

záchytných izieb v znení neskorších predpisov 
12 § 1 a 2 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
13 § 1 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach  v znení neskorších predpisov 
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(8) Primátor mesta môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenie požívania 
alkoholických nápojov na miestach vymedzených v ods. 3, najmä ak ide o organizované      
predajné, propagačné alebo obdobné spoločenské podujatia. 

 
§ 18 

Ochrana nefaj čiarov 
 
(1) Zakazuje sa fajčiť14:   

a) v prostriedkoch pravidelnej osobnej železničnej dopravy okrem vyhradených vozňov, v 
prostriedkoch ostatnej vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, v čakárňach a v       
prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých 
nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou 
určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4 m od 
vymedzenej plochy nástupíšť, 

b) v zdravotníckych zariadeniach, 
c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských 

zariadeniach a  v priestoroch detských ihrísk,  
d) vo vysokých školách a v študentských domovoch, 
e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov, 
f)  v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach, 
g) vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, divadiel, kín,   

výstavísk,  múzeí a galérií, 
h) v zariadeniach spoločného stravovania okrem zariadení spoločného stravovania, ktoré 

majú oddelenú časť pre fajčiarov 
i)  v cukrárňach a v zariadeniach rýchleho stravovania. 
 

(2) Ďalej sa zakazuje fajčiť: 
 
a) na spoločenských a kultúrnych podujatiach organizovaných pre mládež, 
b) v spoločných priestoroch, ktoré slúžia pre vstup do priestorov pre nefajčiarov, 
c) v detskom parku „Anglia“, 
d) na cintorínoch, 
e) na verejnom trhovisku. 

 

§ 19 
Pyrotechnické prostriedky 

 
Na území mesta je zakázané použitie zábavných pyrotechnických prostriedkov 

akéhokoľvek druhu. Predaj pyrotechnických prostriedkov je zakázané osobám mladším ako 18 
rokov. Zákaz použitia sa nevzťahuje na: 
a) 31. decembra  a 01. januára 
 
b) zábavné, športové a iné podujatia za predpokladu, že organizátor zodpovedá za 

bezpečnosť účastníkov podujatia pri použití týchto prostriedkov. V ohlasovacej povinnosti 
mestu sa musí uviesť druh pyrotechnických prostriedkov, spôsob a doba použitia. 

 
§ 20 

Erotický tovar 
 

Na území mesta je zakázaný predaj erotického tovaru a sexuálnych pomôcok v okruhu 
200 m, kde sa nachádzajú objekty základného a stredného školstva a objekty slúžiace 
cirkevným obradom. Na území mesta je všade zakázané vystavovať erotický tovar a sexuálne 
pomôcky vo výkladoch obchodov a na verejnom priestranstve. Mesto zakáže aj takú činnosť, 
ktorá odporuje dobrým mravom, môže vyvolať verejné pohoršenie a ruší pokoj občanov mesta. 
 
                                                           
14 § 7 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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§ 21 
Kontrola a dodržiavanie VZN 

 
(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva: 

a) mestská polícia  
b) poverení zamestnanci mestského úradu 
c) útvar hlavného kontrolóra. 

 
(2) Mestská polícia je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky, pri 

ktorých dochádza k porušovaniu ustanovení tohto nariadenia15. 
 
(3) Primátor mesta môže pri porušovaní nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa osobitného 
zákona16.  

 
(4) Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu podľa osobitného 

zákona17. 
 
(5) Pokuta je príjmom mesta.  
 

§ 22 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 20. novembra 2008.  
 
(2) Zrušuje sa VZN číslo 10/2004 o verejnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009. 
 
 
 
Komárno dňa 20. novembra 2008 
 
 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
       primátor mesta 
 

                                                           
15 § 47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
16 § 13 ods. 8 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov 
17 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
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