
Mesto Zlaté Moravce podl'a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky na základe samosprávnej pôsobnosti podl'a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. gi zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 11 ods. 4 písm. nl zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, toto 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 6/2013 
o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev na území mesta Zlaté Moravce 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev na území mesta Zlaté Moravce (ďalej len "nariadenie"), upravuje pravidlá na udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách v meste Zlaté Moravce v záujme stáleho zlepšovania životného prostredia. 

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 
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev 

1. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhl'adu mesta je na verejných priestranstvách v meste Zlaté Moravce zakázané: 

a) odkladať a odhadzovať rôzne predmety (žuvačky, papier, obaly, krabice, fl'aše, ohorky 
z cigariet, plechovky, zvyšky jedál, vylievať zvyšky nápojov, ovocia, zeleniny a iné 
nepotrebné veci) na miesta, ktoré nie sú na to určené 

b) vysýpať smeti a prepravovaný materiál 
c) znečisťovať verejné priestranstvá pl'uvaním, zvratkami, splaškovými vodami, olejmi, 

chemikáliami, exkrementami alebo inými látkami 
d) vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky, odkvitnuté časti kvetov a listy z okien 

a balkónov a iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvá 
e) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja 
f) umývať a čistiť motorové vozidlá 
g) vylievať znečistené úžitkové vody do uličných kanalizačných otvorov, na chodníky h) mal'ovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce (grafity) okrem 

miest na to určených 
i) vykonávať osobnú hygienu a potrebu. 



Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa na tomto nariadení Č. 612013 uznieslo na 
svojom 24. zasadnutí dňa 20.06.2013. 

2. Toto VZN bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce a na 
internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od 26. 06. 2013 do 10. 
07.2013. 

Čl. 4 
Účinnost' 

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
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