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Dôvodová správa 
 
 Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce bol prostredníctvom primátora mesta 
dňa 14. 02. 2013 doručený protest prokurátora č. Pd 245/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce 
č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene 
na území mesta Zlaté Moravce, prijatého na zasadnutí MsZ, konanom dňa 27. 01. 2011. 
V tomto VZN bolo v Čl. 11 zahrnuté aj čistenie chodníkov. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí MZ, konanom dňa 
28. 02. 2013 prerokovalo protest prokurátora č. Pd 245/12-9 zo dňa 07. 02. 2013 proti VZN č. 
2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na 
území mesta Zlaté Moravce a vyhovelo protestu prokurátora pod číslom uznesenia 516/2013. 
 

Na základe uznesenia č. 535/2013 z 23. zasadnutia MZ v Zlatých Moravciach, 
konaného dňa 25. 04. 2013, bolo zrušené VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa 
upravujú podrobnosti o udržiavaní čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté Moravce. 

 
Na 23. zasadnutí MZ v Zlatých Moravciach, konaného dňa 25. 04. 2013, bolo uložené 

prednostovi MsÚ  pripraviť do najbližšieho zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach návrh 
nového VZN. 

 
Z tohto dôvodu predkladáme návrh VZN o úprave povinností na zabezpečenie 

schodnosti chodníkov na území mesta Zlaté Moravce, ktorý je vypracovaný v súlade so 
zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
  
 

Uznesenie č.  /2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   20.06.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o úprave povinností na zabezpečenie 
schodnosti chodníkov na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o úprave povinností na zabezpečenie schodnosti 
chodníkov na území mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o úprave povinností na zabezpečenie schodnosti 
chodníkov na území mesta Zlaté Moravce. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
                        Mgr. Roman Šíra 
                prednosta MsÚ 



                                           

 
 

 
                                                                           
 
 
 
Mesto Zlaté Moravce podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky, na základe preneseného 
výkonu štátnej správy podľa § 6 ods. 2 a §11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, vydáva podľa § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, toto 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. .../2013 
o úprave povinností na zabezpečenie schodnosti chodníkov 

na území mesta Zlaté Moravce 
 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o úprave povinností na zabezpečenie schodnosti 

chodníkov na území mesta Zlaté Moravce (ďalej len „nariadenie“), upravuje pravidlá  
o úprave povinností na zabezpečenie schodnosti chodníkov na verejných priestranstvách 
v meste Zlaté Moravce v záujme stáleho zlepšovania životného prostredia a bezpečnosti. 

 
2. Za verejné priestranstvá sa na účely tohto nariadenia považujú všetky miesta a pozemky, 

ktoré sa nachádzajú na území mesta Zlaté Moravce a sú vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce a ktoré súčasne slúžia na verejné užívanie alebo sú inak verejnosti bez 
obmedzenia prístupné. 

 
Čl. 2 

Zabezpečenie schodnosti chodníkov  
 
1. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle 

zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez 
prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto 
závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.  

 
2. Chodníky sa čistia po celej ich šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo komunikácie 

je zreteľne výškovo alebo inak označené. 
 
3. V zimnom období sa čistia chodníky od snehu a námrazy, v prípade potreby viackrát za 

deň. Pri tvorení poľadovice sa chodníky posypú inertným materiálom (piesok,drvina atď.). 
 
4. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraj chodníka alebo cesty na hromady. Hromady snehu nie je 

možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné a to najmä vstupy do jazdnej dráhy 
v miestach priechodu, zastávky prostriedkov hromadnej prepravy osôb, vjazdy do domov, 
úseky potrebné na skladanie tovaru a pre prekládku smetných nádob na komunálny odpad, 
vstupy a šachty kanalizácie. 



 
5. Zjazdnosť miestnych komunikácií v zimnom období je povinný zabezpečiť príslušný 

správca mestskej komunikácie, ktorý je povinný: 
a) odstraňovať sneh mechanicky alebo ručným spôsobom 
b) posypávať povrch zdrsňujúcimi hmotami (štrk, piesok a pod.) bez použitia škodlivých 

chemických prostriedkov. 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa na tomto nariadení č. ..../2013 uznieslo 

na svojom .... zasadnutí dňa ...................... 
 
2. Toto VZN bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce a na 

internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od ........................ do 
............................ 

 
Čl. 4 

Účinnosť 
 
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                        primátor mesta 
 

 

http://www.zlatemoravce.eu/

