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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
___________________________________________________________________________ 

 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 54 
 

 

O DODRŽIAVANÍ VEREJNÉHO PORIADKU A VEREJNEJ 

ČISTOTY NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 29.11.2022 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 29.11.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 29.11.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 11.12.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 12.12.2022 

 

Pripomienky zaslať: 

• písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

• elektronicky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na 

ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni: 15.12.2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta: 16.12.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 

mailto:katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 

_________________________________________________________________________________ 

Mesto Stará Ľubovňa podľa § 6 ods. 1v nadväznosti na § 4 ods. 5 písm. a) bod 2  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“) na 

základe ust. § 4  ods. 3 písm. g) a n) zákona o obecnom zriadení a podľa § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 

Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva 

zmenu  všeobecne záväzného nariadenia, na ktorom  sa uznieslo Mestské  zastupiteľstvo Mesta Stará 

Ľubovňa podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 

 

Všeobecne záväzné  

nariadenie č. 54 

 

O DODRŽIAVANÍ VEREJNÉHO PORIADKU A VEREJNEJ 

ČISTOTY NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 

 

schválené uznesením MsZ č. XXV/2013 pod č. 623 zo dňa 12.09.2013 

zmeny a doplnky:  

uznesenie MsZ č. XII/2016 pod č. 260 zo dňa 18.02.2016, 

uznesenie MsZ č. XXXVII/2018 pod č. 952 zo dňa 25.10.2018, 

uznesenie MsZ č. VII/2019 pod č. 268 zo dňa 05.09.2019, 

uznesenie MsZ č. II/2022 pod č. 31 zo dňa 15.12.2022. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Predmetom úpravy podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie 

podmienok a zásad starostlivosti pri dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území 

mesta Stará Ľubovňa. 

 

2. Účelom úpravy tohto VZN je ustanovenie podmienok dodržiavania verejného poriadku 

a verejnej čistoty, ktoré sú základným predpokladom ochrany a zveľaďovania životného 

prostredia a kvality susedského a občianskeho spolunažívania v meste. 
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Čl. 2 

Miestne komunikácie  

 

1. Za údržbu, čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií v meste Stará Ľubovňa a za pravidelné 

čistenie prejazdných úsekov ciest zodpovedá správca miestnej komunikácie, a to príspevková 

organizácia mesta Stará Ľubovňa, Verejnoprospešné služby. 

 

2. Údržbou, udržiavaním čistoty a zjazdnosti miestnych komunikácií, najmä cesty sa rozumie 

najmä ich zametanie, kropenie, umývanie, odstraňovanie snehu a poľadovice a čistenie 

kanalizačných a uličných (dažďových) vpustí. 

 

3. Údržbou, udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa rozumie najmä ich zametanie, 

zmývanie, splachovanie, odstraňovanie blata, snehu, poľadovice, buriny, odpadkov a iných 

nečistôt brániacich ich riadnemu užívaniu. 

 

4. Čistenie sa vykonáva po celej šírke a dĺžke miestnej komunikácie, pričom musí byť vykonávané 

tak, aby chodci boli čo najmenej obťažovaní. 

 

5. Miestne komunikácie sú počas zimnej údržby udržiavané najmä inertným posypom 

a pluhovaním. V nevyhnutných situáciách  je možné použiť posypovú soľ. 

 

Čl. 3 

Dodržiavanie verejného poriadku 

 

1. Na území Mesta Stará Ľubovňa je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú 

čistotu, verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta v rozpore 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými 

pravidlami občianskeho spolužitia. 

 

2. Obyvatelia mesta, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktoré majú vo vlastníctve, 

správe alebo inom užívaní bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, objekty obchodov alebo 

iných prevádzok poskytujúcich služby, ako aj majetok rodinných domov a priľahlých 

pozemkov, sú povinní zabezpečiť, aby miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas 

a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené. 

 

3. Osoby uvedené v ods. 2. sú povinné v súvislosti s udržiavaním poriadku a čistoty  najmä: 

a) zabezpečovať pravidelné čistenie a sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty na mieste 

verejnosti prístupnom, 

b) zabezpečovať, aby užívaný majetok neohrozoval alebo nenarúšal verejnú čistotu, vzhľad 

alebo prostredie mesta, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov na území 

mesta, 

c) zabezpečovať, aby užívaný majetok neobmedzoval alebo neohrozoval iného pri všeobecnom 

užívaní verejného priestranstva alebo miesta verejnosti prístupného, 
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d) zabezpečovať dostatočný počet odpadkových košov, ich pravidelné vyprázdňovanie, starať sa 

o čistotu ich okolia a o ich udržiavanie, 

e) konáre stromov, kríkov a iných porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne 

obstrihávať a upravovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili bezpečnú 

cestnú premávku. 

 

 

Čl. 4 

Zákaz používania pyrotechnických výrobkov 

 

1. Na celom území mesta Stará Ľubovňa sa zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov 

kategórie F2, F3, P1 a T1 počas celého roka. 

 

2. Zákaz používania pyrotechnických výrobkov podľa ods. 1 neplatí dňa 31.12. v čase od 16.00 h 

do 24.00 h a 01.01. v čase od 00.00.h do 03.00 h; 

 

Čl. 5 

Dodržiavanie verejného poriadku v čase nočného kľudu 

 

1. Časom nočného kľudu je na celom území Mesta Stará Ľubovňa považovaný čas od 22.00 hod. 

do 6.00hod.. 

 

2. Verejný poriadok v čase nočného kľudu je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad 

mieru primeranú pomerom ( spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut a motoriek, 

strojov).  

 

3. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:  

a) dňa 31.12. v čase od 16.00 h do 24.00 h a 01.01. v čase od 00.00.h do 03.00 h 

b) vykonávanie prác, ktoré nemožno vykonať v inom čase, ako sú zimná údržba komunikácií, 

odstraňovanie havárií inžinierskych sietí. 

 

 

Čl. 6 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním záväzného nariadenia vykonávajú: 

a) pracovníci MsÚ poverení primátorom mesta, 

b) mestská polícia, 

c) hlavný kontrolór. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ č. XXV/2013 dňa 12.09.2013, 

uznesením č. 623 a  nadobúda účinnosť dňa 01.10.2013 .  
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2. Zmena VZN č. 54 bola schválená MsZ č. XII/2016 uznesením č. 260 dňa 18.02.2016 v Starej 

Ľubovni a nadobúda účinnosť dňom 14.03.2016. 

 

3. Zmena VZN č. 54 bola schválená MsZ č. XXXVII/2018 uznesením č. 952 dňa 25.10.2018 

v Starej Ľubovni a nadobúda účinnosť dňom 15.11.2018.  

 

4. Zmena VZN č. 54 bola schválená MsZ č. VII/2019 uznesením č. 268 dňa 05.09.2019 v Starej 

Ľubovni a nadobúda účinnosť dňom 01.11.2019.  

 

5. Zmena VZN č. 54 bola schválená MsZ č. II/2022 uznesením č. 31 dňa 15.12.2022 v Starej 

Ľubovni a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023.  

 

 

 

 

                                                                                                              PhDr. Ľuboš Tomko 

                                                                                                                   primátor mesta  

 


