
Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku na území mesta Rajec 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 6 Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a 
doplnkov 

 
v y d á v a 

 
všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 36/2000 o verejnom poriadku na území mesta Rajec 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
Všeobecné ustanovenia 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Mesto Rajec je samostatný, samosprávny územný celok Slovenskej republiky a v zmysle Štatútu 

mesta Rajec zabezpečuje verejný poriadok v meste. 
 
2. Orgány mesta vedú všetkých občanov v meste k tomu, aby nenarúšali verejný poriadok. Za tým 

účelom spolupracujú so všetkými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v meste a 
orgánmi štátnej správy. 

 
3. Obyvateľ mesta je povinný ochraňovať majetok mesta, podieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta, 

poskytovať pomoc orgánom mesta, chrániť a zveľaďovať jeho životné prostredie a je povinný 
najmä pomáhať udržiavať poriadok v meste. 

 
4. Prispievať, napomáhať a udržiavať verejný poriadok v meste je spoločnou záležitosťou obyvateľov 

mesta, jeho návštevníkov a všetkých organizácií v ňom pôsobiacich 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
Výklady pojmov 

 
§ 2 

Verejný poriadok v meste 
 
1. "Verejný poriadok" rozumie sa ním taký stav vnútorného života v meste, ktorý zabezpečuje 

občanom právny aj faktický stav vzájomného pokojného spolužitia a porozumenia, ich osobnú  a 
majetkovú bezpečnosť a mestu pripravuje podmienky pre nerušený výkon samosprávy. 

 
2. Týmto Všeobecne záväzným nariadením /ďalej len VZN/ sa rozumie súhrn pravidiel ukladajúcich 

obyvateľov a návštevníkom mesta povinnosti a oprávnenia a súhrn zákazov obmedzujúcich 
všetkých občanov v meste, ktorých vykonávanie, resp. dodržiavanie zabezpečí každého občana, 
boli zároveň rešpektované a dodržiavané neodňateľné práva ostatných spoluobčanov v meste. 

3. "Mesto" – rozumie sa mesto Rajec, ktoré tvorí katastrálne územie Rajec 
 
4. "Občan" – rozumie sa ním každá fyzická osoba, bez ohľadu na štátne občianstvo. 
 



5. "Obyvateľ mesta" – rozumie sa občan prihlásený v meste na trvalý pobyt. 
 
6. "Návštevník" – rozumie sa každý občan, ktorý príde do mesta na prechodný pobyt v rámci 

cestovného ruchu, na návštevu rodiny, alebo v rámci obchodného a služobného rokovania, 
úradného konania, kultúrnej produkcie, predaja tovaru, poskytovania časovo obmedzených služieb, 
náboženského podujatia, športu atď. 

 
7. "Nožný kľud" – rozumie sa čas od 22.00 h do 06. 00 h. V tomto čase je zakázaná na verejných 

priestranstvách a verejne prístupných miestach v meste taká činnosť, ktorá v ich blízkosti 
znemožňuje pokojný spánok občanov  a vyvoláva u starších občanov a malých detí stresové 
situácie a strach, čím ohrozuje ich zdravie. Je to najmä hlučné používanie reprodukovanej hudby 
z rádií, magnetofónov, CD prehrávačov, produkovanie veľmi hlučnej živej hudby skupinami osôb, 
výtržností, bitky, hulákanie a vrieskanie osôb, hádzanie petárd, delobuchov, výbušných guličiek, 
strelba, búchanie na kovové predmety, jazda vozidlami bez tlmičov výfuku, práce s kompresorom a 
pneumatickými kladivami, ponechávanie motorov v chode v čase státia motorových vozidiel. 

 
8. "Záverečná hodina" – rozumie sa ukončenie poskytovania služieb v odbytovej časti prevádzky a 

zhasnutie svetiel (okrem bezpečnostného), v obchode, herni, kaviarni, pohostinstve, vinárni, 
reštaurácii, atď. Najneskoršie do 30 minút po stanovenej otváracej dobe. To znamená, že 
v prevádzkarni nebudú žiadni hostia pokračovať v konzumácii alkoholu a nebude tam žiadny hluk. 
Prevádzka v zariadení nesmie pokračovať dlhšie ako 30 minút po záverečnej ani tým spôsobom, že 
vchod bude uzamknutý. 

 
9. "Verejné pohoršenie" – rozumie sa najmä obťažovanie spoluobčanov nadávaním, pokrikovaním, 

fyzickým nátlakom a vyhrážaním sa od výtržníkov, opilcov a drogovo závislých. Vyzliekanie sa a 
povaľovanie po lavičkách námestia a parkov, porušovanie nočného pokoja, poškodzovanie a 
znečisťovanie verejne prístupných miest, verejných priestranstiev a verejných objektov. 

 
10. "Priestupok proti verejnému poriadku" – je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo sťažuje výkon 

samosprávy a štátnej správy na území mesta a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolužitia 
jednotlivcami alebo skupinami osôb.  
 
a) neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomocí 
b) rušením nočného kľudu 
c) vzbudzovaním verejného pohoršenia 
d) porušením iných povinností, stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch a všeobecne 

záväzných nariadeniach a vyhláškach orgánu samosprávy, pokiaľ sa týmto konaním ohrozí 
alebo naruší verejný poriadok. 

 
11. "Verejnoprospešné zariadenie" – rozumie sa ním každé zariadenie a jeho funkčné časti slúžiace 

prechodne alebo trvale verejnosti, verejnoprospešnými zariadeniami sú najmä prvky mestskej 
architektúry, hydranty a svietidlá, pieskoviská a preliezačky detských ihrísk a ich časti, lavičky a 
sedačky slúžiace na oddych, stojany na bicykle, kovové a iné zábradlia, trhové stoly, stožiare 
verejného osvetlenia, dopravné, turistické a informačné značky a tabule, povolené reklamné tabule, 
svietidlá a elektroinštalačné prvky verejného osvetlenia, prístrešky pred dažďom, kanálové skruže, 
poklopy a vpuste dažďovej vody, bleskozvody, telefóny, časti hygienických a sociálnych zariadení, 
sklenené a iné nekovové výplne zastávok autobusov, podchodov, nadchodov a zábradlí, koše na 
odpadky a časti, smetné nádoby a ich časti, zábrany stavebných jám a stavebné lešenia a oplotenia 
pokiaľ sú umiestnené na verejnom priestranstve, silové energetické, telekomunikačné a 



zabezpečovacie káble, svetelné signalizačné zariadenia, umelé nerovnosti a iné prvky dopravných 
zariadení, kryty osvetlení a stropov zástavok autobusov, atď. 

 
12. "Verejnoprospešný objekt" – rozumie sa ním každý objekt slúžiaci prechodne alebo trvale 

verejnosti vrátane, vnútri alebo na jeho povrchu umiestnených verejnoprospešných zariadení, 
verejnoprospešnými objektami sú najmä fontána, sochy a súsošia, detské ihriská, zástavky 
autobusovej a železničnej dopravy, kanalizačné, teplovodné, vodovodné, plynové telefónne stanice, 
objekty verejného WC, objekty transformátorových staníc, objekty pre umiestnenie monitorovacích 
zariadení stavu ovzdušia a pod. 

 
13. "Kontrálny orgán" a "verejný činiteľ" -  rozumie sa pracovníci mestského úradu, okresného úradu, 

daňového úradu, živnostenského úradu, SOI, OÚP, štátna polícia, mestská polícia členovia komicie 
verejného poriadku, poslanci MZ, NR SR, cudzinecká polícia alebo iný orgán, o ktorom tak 
stanovuje zákon. 
 

§ 3 
Osobitné ustanovenia o priestupkoch 

 
1. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri 

výkone jeho právomicí najmä tým, že 
a) neupustí od konania, ktorým narušuje verejný poriadok 
b) odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému orgánu mesta pri výkone jeho právomoci či 

pri kontrole 
c) napriek výzve verejného činiteľa správa sa naďalej hrubo počas administratívnych úkonov, 

alebo v súvislosti s konaním o priestupkoch 
d) neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu obce, resp. sťažuje 

vykonávať kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta 
e) vedome poruší príkaz, aby na nevyhnutnú dobu nevstupoval na určené miesta, alebo sa na nich 

nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh mesta 
f) poruší nočný kľud (porušením nočného kľudu je tiež nedodržanie záverečnej hodiny 

v reštauračných a podobných zariadeniach na verejne prístupných miestach, resp. verejných 
priestranstvách nad tolerančný limit 30 min) 

g) vzbudí verejné pohoršenie, najmä ak sa na verejnosti hrubo porušia zásady slušného  
správania sa. 

  
2. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ďalej ten, kto: 

a) znečistí verejné priestranstvo alebo verejne prístupný objekt 
b) znečistí verejno-prospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými 

oznamami, najmä ak v tejto veci poruší všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 35/2000 o 
vylepovaní plagátov 

c) zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva, ak v tejto veci porušil VZN mesta o 
čistote a ochrane zelene na území mesta Rajec. 

 
3. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí aj ten, 

a) kto úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, zakryje alebo 
premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie 

b) kto poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní verejných, 
telovýchovných, športových alebo kultúrnych podnikov alebo v miestach určených na rekreáciu 
a turistiku 



c) kto poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, alebo 
verejne prístupné miesto 

d) kto poškodí alebo neoprávnene zaberie verejnoprospešné zariadenie  
e) neoprávnene založí skládku 
f) odkladá odpadky alebo odpad mimo vyhradené miesta (každý producent odpadov je povinný na 

požiadanie kompetentného orgánu mesta preukázať spôsob likvidácie odpadu). 
Odmietnutie súčinností v tejto veci je priestupkom proti poriadku v správe. 

 
4. Priestupkom proti verejnému poriadku sú taktiež: 

a) akékoľvek činy, vandalizmu namierené proti majetku mesta a občanov ak sa nejedná o trestný 
čin 

b) iné konanie fyzických a právnických osôb, ak je za takýto priestupok toto konanie označené vo 
VZN mesta alebo zákonoch a porušenie iných povinností, stanovených všeobecne záväznými 
predpismi a VZN mesta Rajec, ak sa týmto konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. 

 
5. Náhradu nákladov spojených s objasnením priestupku obstaraním odborných posudkov a 

dokazovaním znáša ten, kto sa dopustí priestupku proti verejnému poriadku. 
 
6. Priestupkom proti verejnému poriadku nie sú verejné oslavy Silvestra a Nového rokov nočných 

hodinách a zábavy na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach a v čase konania 
Rajeckého maratónu, pokiaľ nie je tým ohrozovaný majetok mesta, jeho obyvateľov a majetok 
organizácií sídliacich v meste. 

 
7. V špecifických prípadoch s podávaním slávnostného menu a s vylúčením verejnosti /konanie 

svadieb, promócií, stužkových slávností, plesov a slávnostných spoločenských podujatí pre 
uzavreté spoločnosti/ musí prevádzkovateľ, pokiaľ sa nejedná o zariadenie hotelového alebo 
reštauračného typu, predložiť na MsÚ žiadosť o jednorazové povolenie predĺženia prevádzkovej 
doby v čase po 22.00 hodine s uvedením druhu akcie, začiatok a koniec akcie, približný počet 
účastníkov a čestné prehlásenie o zabezpečení nočného pokoja v zmysle VZN mesta. Kópia 
žiadosti a povolenie musí byť pred konaním akcie doručené na obvodné oddelenie polície, alebo na 
mestskú políciu. 
   
 

TRETIA ČASŤ 
Udržiavanie čistoty 

 
§ 4 

Verejné priestranstvá 
 
1. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému 

užívaniu, zodpovedajúce ich určeniu. Sú to najmä mestská komunikácia (ulice, námestia, chodníky, 
cesty, podjazdy, mosty a pod.) verejné priechody, verejné schody, verejné sady, parky, lesy, verejné 
záhrady, vodné toky, detské ihriská, športoviská, terasy a pod. 

 
2. "Verejne prístupné miesto" 

a) rozumie sa ním také miesto v meste spravidla na pozemkoch, resp. v priestoroch fyzických a 
právnických osôb, ktoré slúži občanom v meste obvyklým spôsobom, je pre tento účel zriadené, 
je prístupné voľne alebo za úplatu a pre vstup naň sa nevyžaduje osobitný preukaz 



b) sú to najmä hotely, penzióny, kiná, obchody, pošty, banky, sporiteľne, poisťovne, záhradné a 
kryté reštaurácie, prevádzky poskytujúce občanom služby, súkromné parkoviská motorových 
vozidiel, bazény a plavárne, priestory úradov samosprávy a štátnej správy, do ktorých majú 
voľný vstup občania, amfiteátre, galérie, múzeá, burzy, priestory pre športové a kultúrne 
podujatia. 

 
3. Dvory, záhrady, ploty a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný 

vlastník (užívateľ) upratovať a trvalo udržiavať, aby sa nečistoty nedostávali na verejné 
priestranstvá a tieto udržiavať v čistote a funkčnej spôsobilosti. 

 
4. Kvetináče, nádoby, kvety a iné predmety umiestnené na vonkajšej strane okien budov musia byť 

upevnené a opatrené ochrannými miskami tak, aby voda nestekala na chodcov. 
 
5. Uličné priečelia, fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a 

kresieb. Obchodné reklamy, rolety, firemné tabule musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené 
tak, aby nevyčnievali na chodníky, prípadne aby neprekážali chodcom. 

 
6. Majitelia alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní vetvy stromov a kríkov upraviť tak, aby 

neprekážali chodcom a nerušili cestnú premávku. 
 
7. Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia mať riadne odpadové žľaby, zachytávače 

snehu a odpadové rúry, aby voda nestekala zo striech priamo na chodníky a chodcov. 
 
8. Za čistotu a čistenie chodníkov, dvorov vnútroblokových priestorov po celý rok zodpovedá vlastník 

(správca, užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti. 
 
9. V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravotného životného prostredia 

zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá najmä: 
a) odhadzovať smeti, popol, papier, obaly, zvyšky jedál, ovocie, zeleninu, iné nepotrebné veci a 

odpadky, 
b) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými tekutinami, zákaz sa 

vzťahuje aj na umývanie a čistenie vozidiel každého druhu na verejných priestranstvách mimo 
priestorov na to určených 

c) znečisťovať chodníky, cesty v parkoch a vozovky pľuvaním a nedopalkami z cigariet 
d) čistiť šatstvo alebo prášiť koberce a iné predmety vyklepávaním alebo prášením z okien 

a balkónov 
e) znečisťovať verejné priestranstvá zo stolového a stánkového predaja 
f) znečisťovať chodníky vodou, ktorou sa umývajú výkladné skrine 
g) znečisťovať cesty exkrementami zvierat, chodníky, trávniky a kvetinové záhony v parkoch 

psami a inými zvieratami 
h) vyberať zo smetných nádob rôzny priemyselný a iný odpad 
i) skladovať na chodníkoch obaly alebo tovar v debnách 
j) skladovať na verejných priestranstvách škváru a uhlie z kotolní 
 

10. Užívatelia a vlastníci prevádzkových miestností sú povinní zabezpečiť riadne označenie prevádzky 
a starať sa o náležitú čistotu a úpravu výkladných skríň. 

 
 
 



§ 5 
Čistota vodných tokov 

 
1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov a nádrží hádzať smeti, odpad a akékoľvek predmety alebo ich 

ukladať na brehoch a iných miestach (vytvárať divoké skládky), z ktorých by mohli byť do nich 
splavené. 

2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska zdravotného alebo 
bezpečnostného, ako sú zvyšky ropných látok (oleje, mazadlá, pohonné látky a pod.), žieravín, 
priemyselných a organických hnojív, ktoré by mohli ohrozovať zdravie užívateľov, poškodzovať 
ich alebo hrubo poškodzovať vodný tok. 

3. Zakazuje sa vo vodných tokoch, jazierkach a nádržiach umývať motorové vozidlá, ako aj v ich 
blízkosti. 

4. Zakazuje sa poškodzovať a vyrubovať brehový porast pozdĺž tokov. 
5. Zakazuje sa vypúšťať splašky od vodných tokov, rigolov a na verejné priestranstvá 
 
 

§ 6 
Čistota verejných priestranstiev a miestnych komunikácií 

 
1. O údržbu verejného priestranstva a miestnej komunikácie s príslušenstvom sa stará vlastník alebo 

správca majetku, alebo organizácia poverená na vykonávanie tejto činnosti. 
2. Čistenie zabezpečuje vlastník majetku v zmysle schváleného harmonogramu. 
3. Za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník, resp. užívateľ priľahlej 

nehnuteľnosti. 
 
 

§ 7 
Skladanie a nakladanie tovaru, materiálu a prekážky v cestnej premávke 

 
1. Skladanie tovaru, materiálu a obalov alebo vybaľovanie tovaru na ceste alebo chodníku je povolené 

s výnimkou, že nie je možné tento tovar zložiť vo dvore, na zásobovacej rampe. 
2. Skladovanie tovaru, ako aj predaj na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách nie je 

povolené, okrem miest na to určených a ktoré sú viditeľne vyznačené. 
 
 

§ 8 
Zvláštne užívanie verejného priestranstva 

 
1. Používať verejné priestranstvo pre stavebné účely povoľuje Mestský úrad v Rajci. O vydanie 

povolenia treba požiadať najneskôr 7 dní pred zamýšľaným užívaním verejného priestranstva. 
 
2. Právnické a fyzické osoby, ktorým používanie verejného priestranstva bolo povolené, sú povinné: 

a) používať verejné priestranstvo len v zmysle vydaného povolenia 
b) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vpustiam, šachtám, hlavným uzáverom vody, plynu a pod. 
c) zaistiť bezpečnosť verejného priestranstva, najmä v noci (provizórne oplotenie, svetelné 

vyznačenie a pod.) 
d) po ukončení užívania verejného priestranstva vykonať úpravu do pôvodného stavu na vlastné 

náklady. 



3. Za používanie a užívanie verejného priestranstva sa vyrubujú poplatky podľa nariadenia o miestych 
poplatkoch. 

 
 

§ 9 
Vykonávanie stavebných zásahov do verejného priestranstva a miestnych komunikácií 

 
1. Všetky stavebné zásahy a stavebno-udržiavacie práce (výkopy pre kanalizáciu, vodovod, plynové 

potrubie, horúcovodné rozvody, kábelové vedenie a pod.), ktoré vyžadujú rozkopanie komunikácií, 
chodníkov a verejného priestranstva, čo má za následok ich obmedzenie v užívaní možno vykonať 
len po vydaní rozhodnutia na základe žiadosti. 

 
2. Rozhodnutia na zásah do komunikácie, chodníkov a parkovísk, verejnej zelene, nespevnených 

chodníkov a komunikácií vydáva MsÚ v Rajci, odd. výstavby a životného prostredia. 
 
3. Stavebný zásah do vozovky a chodníkov (spevnených plôch) môže vykonať len právnická alebo 

fyzická osoba s registráciou na činnosť v oblasti stavebných prác. 
 
4. Právnické a fyzické osoby môžu verejné priestranstvo a miestne komunikácie používať len 

v rozsahu určenom v pláne organizácie výstavby vydanom rozhodnutí, ktorý je súčasťou projektu. 
 
5. Každý, kto užíva verejné priestranstvo dlhší čas ako bol uvedený v povolení (rozkopávky) alebo 

bez povolenia, je povinný zaplatiť za užívanie priestranstva pokutu. 
 
 

§ 10 
Podmienky pre niektoré druhy (spôsoby) užívania verejného priestranstva 

 
1. Podmienky vylepovania plagátov sú riešené vo VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rajec. 
2. Vlastníci a užívatelia stánkov a podobných zariadení, resp. organizátori podujatí sú povinní 

zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových košov, starať sa o ich riadny stav a pravidelné 
vyprázdňovanie. 

 
§ 11 

Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií na území mesta 
 
1. Zjazdnosť miestnych komunikácií zabezpečuje vlastník alebo správca komunikácií v rozsahu 

stanovenom osobitnými predpismi (cestný zákon, operačný plán zimnej údržby). 
2. V zimnom období pri odstraňovaní snehu z chodníkov alebo námrazy a poľadovice sa môžu použiť 

chemické látky (nie soľ) aj viackrát v priebehu dňa, a to po celej šírke chodníka. Sneh musí byť 
zhrnutý na okraj chodníka do hromád, odvážanie nahromadeného snehu zabezpečuje Mestský úrad 
v Rajci. 

 
 

§ 12 
Požiarna ochrana 

 
1. Občan je povinný predchádzať požiarom, nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so 

zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 



2. Majiteľ, alebo správca domu je povinný udržiavať poriadok na povalách domov, v pivniciach a 
iných miestach, na ktorých môže dôjsť ku vzniku požiaru, alebo k sťaženiu zásahu požiarnej 
jednotky. 

3. Nesmie sa zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa vypaľovať trávne a 
iné porasty. 

4. Občan, ktorý zistí požiar, je povinný urobiť najnutnejšie opatrenia pre jeho uhasenie a oznámiť to 
útvaru PO. 

 
§ 13 

Domové odpady 
 

Za účelom zabezpečenia zdravého životného prostredia v našom meste, pri nakladaní 
s odpadmi, vydalo Mestské zastupiteľstvo v Rajci VZN o programe odpadového hospodárstva v meste 
Rajec. 
 
 

§ 14 
Nočný kľud 

 
Nočný kľud sa stanovuje od 22.00 h do 06.00 h. 

 
 

§ 15 
Cintorín a dom smútku 

 
Podmienky správy a užívania cintorína a domu smútku sú upravené vo VZN o správe a 

prevádzke cintorínov a domov smútku v Rajci. 
 

 
§ 16 

Šport a kultúra 
 

Verejný poriadok na športoviskách, športových a kultúrnych podujatiach si zabezpečujú 
organizátori. 
 
 

§ 17 
Znak a zástava mesta 

 
Znak a zástavu mesta môže používať len primátor mesta, mestské zastupiteľstvo a mestský 

úrad. Iné orgány, organizácie a zariadenia, právnické a fyzické osoby tak môžu učiniť len so súhlasom 
mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 



ŠTVRTÁ ČASŤ 
Ostatné ustanovenia 

 
§ 18 

 
1. Fyzické a právnické osoby sú povinné ochraňovať majetok mesta, najmä verejnoprospešné objekty 

a verejnoprospešné zariadenia mesta. 
 
2. Na nakladanie s odpadom vzniknutým v súvislosti s údržbou, prevádzkou, zriaďovaním a 

likvidáciou verejnoprospešných zariadení mesta je mestom určená fyzická alebo právnická osoba. 
 
3. Iné právnické a fyzické osoby, ktoré majú súhlas na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 

zamerané na zber a výkup odpadov (ďalej len "výkupca"), odpad vzniknutý z verejnoprospešných 
zariadení nesmú vykupovať ani bezplatne prijímať. 

 
4. Najmä majú zakázané vykupovať či bezplatne prijímať: 

- hliníkové profily – zo zábradlí 
- hliníkové profily – kryty stropov 
- kovové profily, trubky, joklovina – zo zábradlí a oplotenia 
- "teplárenské" poklopy šácht 
- kanalizačné poklopy šácht 
- kanalizačné mreže vpustí dažďovej vody 
- dymové, biele a organické sklá zastávok a iných verejnoprospešných zariadení 
- stožiare dopravných značiek, turistických a informačných tabúľ 
- dopravné a informačné tabule 
- silové medené hliníkové a iné telekomunikačné káble 
- vonkajšie kryty teplovodných potrubí, vlnitý plech (čierny a pozinkovaný) 
- lešenárske rúry, spojky, iné časti lešení 
- kryty osvetlení 
- kryty poistiek a časti verejných osvetlení 
- odkvapové žľaby budov (medené, pozinkované, umelohmotné, liatinové, iné) 
- koše na odpadky, resp. ich časti 
- smetné nádoby, resp. ich časti 
- ako aj zlomky a iné časti z verejnoprospešných zariadení a z verejnoprospešných  objektov. 
 

5. V prípadoch, keď si výkupca nie je bezpečne istý v tom, že ním vykupovaný odpad v žiadnom 
prípade nemôže pochádzať z verejnoprospešných zariadení mesta alebo z verejnoprospešných 
objektov mesta, je povinný vyžadovať preukazovanie totožnosti alebo obchodného mena od 
fyzických alebo právnických osôb, od ktorých odoberá alebo vykupuje tento odpad.  
Bez preukázania totožnosti alebo obchodného mena výkupca tieto odpady neprevezme ani 
nevykúpi. 

 
6. Výkupca je povinný viesť podrobnú evidenciu o osobách uvedených v odseku 5, ako aj o druhoch a 

množstve odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených, a to takým spôsobom, aby z nej bolo 
možné bezpečne: 
a) zistiť totožnosť osoby, ktorá výkupcovi odovzdala alebo predala odpad – u ktorého nemožno 

vylúčiť,  že by mohol pochádzať z verejnoprospešného objektu alebo verejnoprospešného 
zariadenia 



b) identifikovať, čo presne táto osoba výkupcovi odovzdala alebo predala, nepostačuje evidovať 
iba druh a množstvo odpadu bez jeho podrobného popisu 

c) zistiť, či táto osoba bola skutočným majiteľom odpadu, za tým účelom výkupca od tejto osoby 
požaduje vysvetliť, odkiaľ a akým spôsobom odpad získala – čo podrobne zaeviduje, inak 
odpad neprevezme ani nevykúpi. 

7. Výkupca, ktorý odobral alebo vykúpil odpad od osoby uvedenej v odseku 5 je povinný 
bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Polícii. 

 
8. Výkupca je povinný umožniť kontrolným orgánom mesta kontrolu nakladania s odpadom, ktorý by 

mohol pochádzať z verejnoprospešných zariadení mesta alebo z verejnoprospešných objektov, 
alebo ktorý vykúpil podľa odseku 5, na vyžiadanie kontrolných orgánov predložiť dokumentáciu a 
poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom. 

 
 

PIATA ČASŤ 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
§ 19 

 
1. Povinnosťou každej fyzickej a právnickej osoby mesta je dodržiavanie tohto VZN. V prípade, ak sa 

niekto dopustí protiprávneho konania a tým porušil ustanovenia tohto VZN, sú občania povinní 
upozorniť páchateľa priestupku, aby sa tohoto konania zdržal, alebo od neho upustil a ak by 
protiprávny stav trval aj naďalej, oznámil túto skutočnosť orgánom samosprávy a upozornil na to 
Políciu. 

 
2. Za porušenie a nedodržiavanie ustanovení tohto VZN budú občania mesta, fyzické a právnické 

osoby a iní porušovatelia ustanovení tohto VZN postihovaní podľa všeobecne záväzných právnych 
prepisov (§ 47 Zákona č. 372/1990 Zb., Zákon č. 369/1990 Zb., Zákon č. 455/1991 Zb.). 

 
3. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rajci dňa 7. 9. 2000. 
 
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. 13. októbra 

2000. 
 
 
 
V Rajci 7. septembra 2000 
 
 

Ing. Ján  R y b á r i k 
     primátor mesta 


