MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 9/2019, o udržiavaní čistoty a ochrane
verejnej zelene v meste Prievidza.
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) v súlade s právnymi predpismi usmerňuje
vytváranie a zabezpečovanie zdravého životného prostredia na celom území mesta Prievidza.
§2
Zodpovednosť za čistotu a poriadok
1. Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve po ukončení hromadnej akcie (verejné
zhromaždenia občanov, mítingy, reklamné akcie, kultúrne a športové akcie) zodpovedá
a zabezpečuje organizátor hromadnej akcie.
2. Vlastníci, správcovia a nájomcovia oplotených, neoplotených pozemkov a verejných
priestranstiev sú povinní odstraňovať burinu počas celého vegetačného obdobia a zabezpečiť
kosenie trávnatých plôch do začiatku kvitnutia.
3. Je zakázané pálenie záhradných zostatkov a rôzneho odpadu na verejných priestranstvách.
4. Pre zabezpečenie primeraného životného prostredia na verejných priestranstvách mesta sa
zakazuje:
a) znečisťovať verejnoprospešné zariadenia,
b) jazdou na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach poškodzovať
verejnoprospešné zariadenia,
c) voľný pohyb hospodárskych a spoločenských zvierat.
5. Chovateľ zvieraťa je povinný znečistenie, ktoré zviera spôsobilo na verejnom priestranstve,
okamžite odstrániť.
§4
Verejná zeleň
1. Plochy verejnej zelene je potrebné chrániť, nevykonávať zásahy a činnosti, ktorými
sa obmedzujú funkcie zelene, poškodzujú alebo odstraňujú plochy a prvky zelene na území
mesta. Za týmto účelom nie je povolené:
a) trhanie a odcudzovanie kvetov a drevín,
b) svojvoľné lámanie a orezávanie vetiev drevín,
c) svojvoľné presádzanie drevín,
d) vysádzať dreviny bez písomného súhlasu vlastníka alebo správcu verejnej zelene,
e) zakladanie ohňov, stanovanie a táborenie mimo miest vyhradených na tento účel.
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§5
Osobitné užívanie verejných priestranstiev
Všetky rozkopávky a miesta porušenia spevnených plôch, komunikácií a verejnej zelene musia
byť uvedené do pôvodného stavu v termíne a za podmienok určených v rozhodnutí mesta.
§6
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 145/2013, o zdravom životnom prostredí,
udržiavaní čistoty a poriadku v meste Prievidza.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa ..................... a schválilo
ho uznesením č. ........................
2. Podľa § 6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol
návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke
mesta Prievidza od .................... do .........................
3. VZN č. 9/2019, o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene v meste Prievidza nadobúda
účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza.
V Prievidzi, dňa ...........................

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

