MESTO ČADCA na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva VZN o
čistote mesta, ochrane a tvorbe ţivotného prostredia na území mesta Čadca

Čl. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Nariadenie upravuje pravidlá udrţiavania poriadku, čistoty a zelene na verejných
priestranstvách, povinnosti fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta
Čadca, trvale a prechodne sa zdrţiavajúcich.
2. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
VZN), povaţujú všetky miesta, ktoré slúţia na verejné uţívanie zodpovedajúce ich
určeniu. Sú to najmä mestské ulice, cesty, chodníky, parkoviská, mosty, podchody,
schody, parky. V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo, rozhodne primátor
mesta.
3. Nehnuteľnosťami a inými objektmi pre účely tohto nariadenia sú všetky trvalé a
dočasné stavby, stĺpy verejného osvetlenia, koše na odpadky, dopravné značky,
nádoby na kvety apod.
4. Za zeleň v zmysle tohto nariadenia sa povaţujú ucelené súbory stromov, kríkov,
trávniky, kvety, ojedinele rastúce dreviny, ozdobné nádoby s mobilnou zeleňou,
spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo umelo
človekom. Zeleň tvorí z krajinárskeho hľadiska samotný a neoddeliteľný systém, za
ktorý sa povaţuje človekom zámerne vytvorená plocha z jednotlivých druhov
biotopov, ktorá tvorí funkčnú náhradu prirodzeného prírodného prostredia.

Čl. II
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
1. V záujme zdravia a bezpečnosti občanov a zlepšenia vzhľadu mesta zakazuje sa
znečisťovať verejné priestranstvá, najmä sa zakazuje:
a) Odhadzovať na zem ohorky cigariet, cestovné lístky, smeti, papier, obaly všetkých
druhov, zvyšky jedál a ovocia, popol, ani iné nepotrebné veci a odpadky.
b) Znečisťovať verejné priestranstvá pľúvaním, splaškovýni vodami, olejmi,
chemikáliami, alebo iným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje i na umývanie a čistenie
motorových vozidiel na verejných priestranstvách s výnimkou nutného čistenia skiel,
reflektorov.
c) Znehodnocovať, poškodzovať verejné priestranstvá, ich objekty a zariadenia, bez
súhlasu mestského úradu ich znehodnocovať.
d) Vypaľovať trávu, lístie a spaľovať zvyšky rastlín a akýkoľvek iný odpad na
verejných priestranstvách.
e) Vyklepávať alebo prášiť koberce, deky, byt. zar. A i predmety mimo vyhradených
miest. Tento zákaz platí pre bytové balkóny, logie, okná, a spoločné priestory viac
bytových
domov.
f) Znečisťovanie chodníkov, ciest, komunikácií, parkovísk výkalmi koní, dobytka,
psov mačiek a hydiny
g) Vstupovať so zvieratami na detské ihriská alebo pieskoviská, vpúšťať ich do týchto
priestorov.
h) Znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stánkového, stolového a
pouličného predaja a odpadovou vodou z umývania priestorov prevádzkarní a
výkladných skríň

i) Lepiť plagáty mimo tabúľ a miest na tento účel určených, umiestňovať rôzne pútače
a propagačné skrinky bez súhlasu mestského úradu. Nepovolené vyvesenie plagátov
bude zlikvidované a vyúčtované pôvodcovi.
j) Zapaľovať odpad v kontajneroch a smetných nádobách a sypať nevychladnutý
popol.
k) Vytvárať dočasné skládky akéhokoľvek odpadu na verejných priestranstvách bez
povolenia mestského úradu.
l) Znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov z nich, vysypávať
odpadky mimo nich.
2. Fyzické a právnické osoby, správcovia, vlastníci objektov pôsobiacich a
zdrţiavajúcich sa na území mesta sú povinní:
a) Poškodenie alebo znečistenie, ktoré spôsobili na verejných priestranstvách
bezodkladne odstrániť, alebo zabezpečiť odstránenie na vlastné náklady.
b) Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti hraničiace s verejnými priestranstvami
upravovať, kosiť a trvale udrţiavať v čistom stave.
c) Zabezpečiť kvetináče, nádoby na kvety a iné predmety umiestnené na vonkajšej
strane okien proti pádu a vytekaniu vody.
d) Udrţiavať obytné priečelia obytných domov a iných objektov čisté, zbavené
nevhodných nákresov, nápisov na vlastné náklady.
e) Sú povinní konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich do chodníkov a
komunikácií ostrihať tak, aby neprekáţali chodcom a neohrozovali cestnú premávku.
f) Budovy, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo uţívaní vybaviť minimálne zo
strany chodníkov a verejných komunikácií odkvapovými ţľabmi tak, aby daţďová
voda nestekala na chodcov, upratovať a trvale udrţiavať v čistote dvory, záhrady a
pozemky, prevádzkové areály, chodníky a verejné priestranstvá k nim priľahlé u
všetkých objektov, ktoré majú vo vlastníctve, v správe alebo uţívaní.
g) Kaţdé verejné priestranstvo má svojho správcu, ktorým je jeho majiteľ, alebo
uţívateľ. V sporných prípadoch rozhodne o zodpovednom správcovi priestranstva
mestský úrad.
3. Na verejných priestranstvách, ktoré nie sú vyhradené na pohostinské účely sa zakazuje
konzumácia alkoholických nápojov a toxických látok.
4. Na verejných priestranstvách je kaţdý povinný chovať sa tak, aby to nebolo v rozpore
s dobrými mravmi pred prevádzkou podnikateľského subjektu, ktorý má v predmete
svojej podnikateľskej činnosti pohostinskú činnosť je tento povinný zabezpečiť zákaz
poţívanie alkoholických nápojov na svojom pozemku pred a v okolí svojej
prevádzkarne v meste Čadca.

Čl. 3
ČISTOTA VODNÝCH TOKOV A NÁDRŢÍ
1. Zakazuje sa do vodných tokov, jazier, nádrţí a otvorených priekop vhadzovať smeti,
odpad a akékoľvek predmety alebo ich ukladať na brehoch a iných miestach, z ktorých
by mohli byť do nich splavené.
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska
zdravotného, estetického alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky olejov, tekutých
pohonných látok, ţeravín a iných tekutín, ktoré by mohli ohrozovať zdravie
uţívateľov vody, estetický vzhľad a poškodzovať ich, alebo porušovať vodný tok.
Ďalej sa zakazuje vo vodných tokoch a jazierkach, ako aj na ich brehoch umývanie,
robenie údrţby a opravy motorových vozidiel.

3. Splaškové vody, ktoré nie sú zaústené do mestskej kanalizácie nesmú byť vypúšťané z
objektov, v ktorých sa produkujú bez ich čistenia. Všetky objekty tohto druhu musia
mať vybudované malé domové čističky, vo výnimočných prípadoch nepriepustné
ţumpy. Pritom sú povinní zabezpečiť si pravidelný vývoz, aby nedochádzalo k ich
vytekaniu do ich okolia a vodných tokov.
Všetky organizácie vlastniace vozy a techniku na odvoz a vývoz odpadových vôd a
kalov musia mať oprávnenie. O vývoze musí byť vedená evidencia zahrňujúca miesto
vývozu, resp. miesto jeho konečnej likvidácie. Na území mesta Čadca je obsah ţúmp a
septikov moţno likvidovať na ČOV Čadca po súhlase správcu ČOV.

Čl. 4
UDRŢIAVANIE ČISTOTY KOMUNIKÁCIÍ, SKLADANIE A NAKLADANIE
MATERIÁLOV
1. Na území mesta Čadca sa zakazuje jazda vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú
mieru a vozidlami, ktoré svojim nákladom znečisťujú vozovku. Pred vjazdom na
pozemnú komunikáciu musia byť takéto vozidlá očistené.
2. Účastníci cestnej premávky nesmú ani iným spôsobom znečisťovať komunikácie. Sú
povinní umoţňovať čistenie verejných priestranstiev a odvoz odpadkov. Zakazuje sa
jazda vozidlám, ktoré sú nadmerne hlučné.
3. Prepravovaný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsýpaním
alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku a ovzdušie. Sypké hmoty, kovové
triesky, seno, slama, piliny musia byť prikryté plachtou. Materiál, ktorý by znečisťoval
okolie zápachom, musí sa prepravovať v uzavretých nádobách alebo krytých vozoch.
V prípade, ţe dôjde k rozsypaniu materiálu na komunikáciu, organizácia, ktorej
vozidlo to spôsobilo je povinná na svoj náklad urobiť bezodkladné vyčistenie
komunikácie.
4. Zakazuje sa voziť na bicykloch, prípadne na iných dopravných prostriedkoch, po
chodníkoch, v parkoch, na uliciach vyznačených ako pešia zóna.
5. Nakladať a skladať tovar, uhlie, drevo, stavebný materiál a pod. sa na verejnom
priestranstve dovoľuje len vtedy, ak toto bez zvláštnych ťaţkostí nie je moţné
vykonať inde (napr. na dvore, pod bránou a pod.). Nakladanie a skladanie sa musí
vykonávať čo najrýchlejšie.
6. Materiál a výrobky určené k nakladaniu moţno ponechať na verejnom priestranstve
len bezprostredne pred ich odvozom. Zloţený materiál a výrobky (uhlie, drevo a pod.)
musia byť z verejného priestranstva bezodkladne odstránené. Po naloţení a odprataní
nákladu je dopravca, odosielateľ alebo príjemca povinný ihneď očistiť verejné
priestranstvo a podľa potreby ho aj pokropiť, prípadne umyť.
7. Zakazuje sa kýmkoľvek dopravným prostriedkom pri dovoze alebo odvoze materiálu
alebo tovaru vychádzať na chodník alebo priestranstvá upravené len pre peších
chodcov, okrem prípadov povolených mestským úradom.

Čl. 5
ZVÁŠTNE UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. Pouţívať verejné priestranstvo nad obvyklú mieru alebo na iný účel ako je určené,
moţno len na základe osobitného písomného povolenia mestského úradu. V povolení
mestský úrad určí záväzný termín dokončenia prác a uvedenia priestranstva do
pôvodného stavu. Mestský úrad je oprávnený nariadiť, aby práce vykonávané v centre
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mesta, alebo na frekventovaných miestach sa vykonávali na dve smeny, prípadne v
noci.
Kaţdý, komu bolo povolené zvláštne uţívanie verejného priestranstva (napr. ako
súčasť stavebnej prevádzky, k ukladaniu materiálu, výkopovým prácam, rozkopávkam
chodníkov a vozoviek, umiestneniu stánkov a kioskov a pod.).je povinný:
a) Pouţívať verejné priestranstvo len na účel a v rozsahu, ako je uvedené v povolení a
tak, aby hlavný účel, ktorému priestranstvo má slúţiť, bol pre ostatných účastníkov čo
najmenej obmedzený.
b) Zabrániť poškodzovaniu verejného priestranstva alebo jeho zariadení.
c) Zabrániť znečisťovaniu okolia a prípadné znečistenie ihneď odstrániť.
d) Zabezpečiť odtok vody do kanála, potoka a pod. a prístup ku kanalizačným
uzáverom, uzáverom vody a plynu a pod.
e) Urobiť opatrenia pre bezpečnosť uţívateľom verejného priestranstva.
f) Ihneď po skončení vlastného uţívania verejného priestranstva uviesť na svoj náklad
toto priestranstvo do pôvodného stavu.
Povolenie na zvláštne na pouţívanie verejného priestranstva, na zloţenie materiálu sa
vydá len vtedy, ak nie je moţné na to pouţiť iné priestory (ohradené staveniská,
objekty a pod.)
Sypké materiály a malta sa môţe na verejnom priestranstve skladovať len v
prepravných skladovacích debnách, alebo musia byť ohradené debnením (šalovaním)
alebo ináč zabezpečené tak, aby sa nemohli roznášať po okolí vetrom, vodou,
chodcami a pod.
Zvyšky stavebného materiálu (rumoviská) uloţené na vozovke alebo chodníku musí
organizácia vykonávajúca stavebné práce denne odváţať. Stavebné organizácie, ako aj
vlastníci po ukončení stavebných prác sú povinní odpratať a odviezť všetky stavebné
hmoty, pozostatky od stavby, náradia a pod. a priestranstvo vyčistiť.
Pri opravách budov, striech, výmene krytiny, odkvapových ţľabov, ako aj pri
opravách komínov, musí vlastník alebo organizácia vykonávajúca práce urobiť
bezpečnostné opatrenia (zábradlia, výstraţné značky a pod.).Materiál zo strechy sa
nesmie zhadzovať priamo na chodník alebo ulicu.
Pre účely kontroly musí byť kaţdá stavba na území mesta vyznačená údajmi o
investorovi (vykonávateľovi) stavebných prác a menom zodpovedného vedúceho
stavby.
Vlastníci stánkov a kioskov sú povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v stánku (kiosku)
a v ich bezprostrednej blízkosti. Za tým účelom musia si obstarať dostatočné
mnoţstvo odpadkových košov (nádob), starať sa o ich riadny stav a pravidelné
vyprázdňovanie.
Organizátori podujatí s hromadnou účasťou obyvateľstva na verejných priestranstvách
(manifestácie, mítingy) sú povinní ihneď po ukončení podujatia zabezpečiť upratanie
verejného priestranstva.

Čl. 6
ZODPOVEDNOSŤ ZA ČISTENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1. 1.Za čistenie a čistotu verejných priestranstiev, zimnú údrţbu, zodpovedá poverená
právnická alebo fyzická osoba, ktorej bolo zverené právo uţívania. Vlastníci
(správcovia, uţívatelia) nehnuteľností sú zodpovední za čistenie vstupných a
priľahlých chodníkov a zelene. Výkon čistenia je moţné zabezpečiť i prostredníctvom
inej organizácie. Rozsah prác vykonávaných uţívateľom musí byť zakotvený v
nájomnej zmluve.

2. 2. Pri nesplnení povinností vlastníka(správcu, uţívateľa) nehnuteľností vyčistenie
vykoná poverená organizácia, ktorej prináleţí čistenie mesta na náklady vlastníka.
Takýto zásah sa vykoná na základe rozhodnutia príslušného oddelenia, resp. referátu
mestského úradu.
3. 3.Za čistenie je zodpovedajú:
a) u miestnych komunikácií, ciest, chodníkov správcovia alebo poverené právnické
alebo fyzické osoby,
b) u koľaj. Pásov ţel. Dopravy, odpadových košov v areáli ţelezničných staníc a
zastávok zodpovedá Ţ-SR
c) u kanalizačných vpustí- príslušný správca nehnuteľností,
d) u verejnej zelene poverená právnická alebo fyzická osoba,
e) u všetkých pozemkov, domov, areálov, plôch susediacich s nehnuteľnosťami,
okrem plôch vymenovaných v bode a) a d) zodpovedajú právnické osoby spravujúce
tieto plochy,
f) u okolia záhradníckych osád- ZO SZZ,
g) u chodníkov a zelene vedenej súbeţne s nehnuteľnosťami zodpovedá vlastník
(uţívateľ) nehnuteľnosti,
h) obdobne správcovia vodných tokov.
4. Plochy rezervované pre investičnú výstavbu musia byť do doby ich stavebného
vyuţitia upravené a udrţiavané tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia.
5. Fyzické a právnické osoby zodpovedajú za čistotu a poriadok, sú povinné toto
vykonávaťpravidelne a starať sa o rozmiestňovanie dostatočného mnoţstva
odpadkových košov, ako aj o ich vyprázdňovanie.
6. Odpad a odpadky vznikajúce pri tejto činnosti je moţné vyváţať len na miesta k tomu
účelu určené a povolené.
7. Právnické a fyzické osoby zodpovedné za čistenie dbajú na to, aby pri čistiacich
prácach boli uţívatelia verejných priestranstiev čo najmenej obťaţovaní.

Čl. 7
POVINNOSTI MAJITEĽOV A SPRÁVCOV OBJEKTOV
1. Majiteľ alebo správca objektu je povinný:
a) Udrţiavať čistotu v celom objekte, nádvorí a pod.,
b) zodpovedá za estetický vzhľad celého objektu, vrátanie okien, fasády, brán,
oplotenia, strechy, strešných ţľabov, komínov a pod.
2. Majitelia garáţí sú zodpovední za vzhľad garáţí a za udrţiavanie čistoty v okolí
garáţí.

Čl. 8
ČISTENIE CHODNÍKOV
1. Organizácie, ktoré spravujú bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj
súkromní vlastníci takéhoto majetku a majitelia rodinných domov, sú povinní
zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou, tieţ schody (po celej šírke
chodníka), keď nie je chodník, tak pás zeme široký 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou
a potrebný ku chôdzi, boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu čistené. V zime z nich
odstránime sneh a pri poľadovici posypávame hmotami, ktoré zdrsňujú námrazu, t.j.
pieskom, prípadne vhodnou chemikáliou (nie škvarou), a to po celej šírke. Pri pouţití
rozmrazujúcej soli bezodkladne po rozmrazení zhrnúť kašovitý sneh z chodníkov.

2. Čistenie chodníkov môţe vlastník (správca, uţívateľ) dohodou zveriť inej osobe alebo
organizácii, pričom jeho zodpovednosť zostáva nedotknutá. Pokiaľ nie je čistením
chodníkov poverený domovník, musí vlastník (správca, uţívateľ) vyvesiť v dome na
viditeľnom mieste (pri domovom poriadku) oznámenie s uvedením mena a dresy
osoby (organizácie) poverenej čistením chodníka.
3. Ak je komunikácia v celej šírke upravená ako chodník, sú vlastníci (správcovia,
uţívatelia) priľahlých nehnuteľností povinní ju čistiť spoločne
4. Pri pochybnostiach komu prináleţí čistenie určitého miesta, rozhodne mestský úrad.
5. Chodníky sa musia čistiť denne. Hlavné čistenie musí byť skončené najneskôr pred
7.00hod ráno a musí byť vykonané tak, aby chodci a obyvatelia domu boli čo
najmenej obťaţovaní. Ak je to súrne, treba chodník čistiť a posypávať kedykoľvek v
priebehu dňa. To platí najmä v zimnom období, kedy musí byť sneh odprataný a
chodník posypaný len čo napadol sneh, alebo sa vytvorila námraza.
6. Smeti z chodníkov sa ukladajú do zberných nádob. Sneh sa zhrnie na okraj vozovky
do hromád. Je však nutné dbať na to, aby sa nezatarasovali priechody priechody cez
komunikácie, priechody a vjazdy do budov a dvorov, plochy potrebné k nakladaniu
tovaru, prístup k vodovodným, plynovým a parovodným uzáverom a odtokom do
kanála. Zhrňovať sneh do vozovky sa zakazuje. Sneh zhodený alebo spadnutý zo
striech je vlastník (správca, uţívateľ) priľahlej nehnuteľnosti povinný bezodkladne
odpratať.

Čl. 9
ČISTOTA A ZIMNÁ ÚDRŢBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1. Zimnú údrţbu verejných priestranstiev zjazdnosti vozoviek miestnych komunikácií sa
vykonáva podľa operačného plánu zimnej údrţby schválenej mestským úradom
prostredníctvom poverenej právnickej alebo fyzickej osoby.
2. Zimnú údrţbu na štátnych cestách mesta v rozsahu uvedenom v bode a) zabezpečuje
Slovenská správa ciest - Správa a údrţba Čadca.
3. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavne kriţovatiek, výpadových ciest,
frekventovaných ulíc, najmä s premávkou hromadných dopravných prostriedkov a
priechody pre peších, predovšetkým priechody na miestach s veľkou frekvenciou.
Sneh, ktorý napadol noci, musí sa z priechodov z hlavných komunikácií odpratať do
07.00 hod. ráno. V prípade potreby aj viackrát.
4. Pri väčších snehových kalamitách, môţe mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona
č.369/90 Zb. vyhlásiť pre obyvateľov mesta Čadca pracovnú povinnosť.

Čl. 10
TVORBA, SPRÁVA A ÚDRŢBA ZELENE
1. 1. Vytváranie verejnej zelene sa zabezpečuje z finančných prostriedkov investora a z
finančných prostriedkov mesta. Tvorba zelene v meste musí byť v súlade s územným
plánom mesta alebo osobitným projektom schváleným mestským úradom.
2. Tvorba zelene v meste Čadca musí byť v súlade s územným plánom mesta.
Vykonávajúci subjekt pri výstavbe je povinný úzko spolupracovať s príslušným
stavebným úradom najmä z hľadiska perspektívneho plánu rozvoja cestnej siete a
bezpečnosti premávky, prehľadnosti kriţovatiek a pod.
3. Pri vytváraní zelene v rámci akcie zveľaďovania miest a obcí, mestský úrad zabezpečí
odborný dohľad podniku, vykonávajúceho správu verejnej zelene.

4. Inţinierske siete pri uličnom a cestnom stromoradí nesmú byť umiestnené bliţšie ako
150cm od osi kmeňa stromu. Vzdialenosť plynového potrubia a teplovodu musí byť
minimálne 2 m od osi kmeňa po okraj výkopovej ryhy.
5. Novovybudované nadzemné vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste. Pokiaľ
jestvujúce nadzemné vedenie prekáţa stromu, môţu sa koruny upraviť len spôsobom,
ktorý nenaruší vývin stromu.
6. Pri výsadbe stromov v uliciach mesta treba dodrţiavať minimálnu vzdialenosť 3 m od
okien domov a 1.6 m od obrubníkov ciest po kmeňa stromu.
7. Organizácia, ktorá vykonáva povrchovú úpravu ciest a chodníkov je povinná vynechať
priestor okolo stromov o priemere 1 m od stredu kmeňa stromu.
8. Správu a údrţbu mestskej verejnej zelene vykonáva poverená právnická alebo fyzická
osoba.
9. Správu a údrţbu vyhradenej zelene vykonáva a zabezpečuje vlastník.
10. Úlohou správcu je najmä:
a) vybudovanú zeleň zveľaďovať, udrţiavať jej čistotu a estetický vzhľad,
b)zabezpečovať jej odbornú údrţbu a dosadzovanie rastlín tak, aby bol estetický
charakter kolaudovaného sadovníckeho diela zachovaný,
c)vyuţiť zeleň pre kultúrne, estetické a zdravotné potreby obyvateľov a návštevníkov
mesta.

Čl. 11
OCHRANA ZELENE A UDRŢIAVANIE ČISTOTY
1. Ochrana zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v meste ţijú, alebo
sa v meste prechodne zdrţujú.
2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, porastov,
stromov, okrasných kríkov a kvetinových záhonov. Kaţdý občan je povinný zdrţať sa
takého konania, ktoré by bolo na ujmu verejnej zelene alebo zariadení, ktoré sú jeho
súčasťou.
3. Kaţdý návštevník parku a sadu je povinný riadiť a správať sa ustanoveniami,
uvedenými na informačných tabuliach, umiestnených v zeleni a pokynmi osôb,
poverených ochranou a stráţením parkov a sadov.
4. Zakazuje sa vypaľovanie suchej trávy na zelených plochách i na voľných
priestranstvách na celom území mesta.
5. Zakazuje sa v mestskej zeleni umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia
mimo plôch k tomu účelu určených mestským úradom.
6. Výrub stromov vo verejnej alebo vyhradenej zeleni sa bez povolenia zakazuje a stíha
sa podľa osobitných predpisov.
7. Stanovanie bez súhlasu mestského úradu je zakázané. Súhlas môţe byť vydaný len do
rekreačných oblastí pri dodrţaní uloţených opatrení.
8. Pred započatím stavby, alebo stavebných prác, je stavebník (investor) povinný
dôsledne vyriešiť otázku ochrany existujúcej zelene, urobiť všetky opatrenia na jej
zachovanie.
9. Stavebný úrad v súlade so zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy, pri vydávaní
územného rozhodnutia a stavebného povolenia, určí podmienky k ochrane jestvujúcej
zelene a vyuţitiu ornice.
10. Spôsobenú škodu na mestskej zeleni je povinná nahradiť osoba, alebo organizácia,
ktorá ju zavinila. Škoda sa nahradzuje zásadne uvedením poškodenej veci do
pôvodného stavu.

11. Ak spôsobenú škodu povinná osoba alebo organizácia dobrovoľne neuvedie do
pôvodného stavu, vykoná to za ňu poverená organizácia. Náklady s tým spojené sa
vyúčtujú osobe (organizácii), ktorá škodu zavinila.
12. Za škodu spôsobenú osobami, ktoré za jej spôsobenie nie sú zákonne zodpovedné a za
škody spôsobené zvieratami, zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na
tieto osoby a zvieratá dozerať.

Čl. 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Správca (uţívateľ) objektu je povinný zabezpečiť trvalé miesto na vyvesenie tohto
nariadenia na mieste prístupnom všetkým uţívateľom, majiteľom bytov v osobnom
vlastníctve, taktieţ v prevádzkach, obchodoch a pod.
2. Kontrolu dodrţiavania tohto nariadenia vykonávajú pracovníci mestskej polície v
spolupráci s orgánmi štátnej správy, prípadne orgány a osoby poverené primátorom
mesta Čadca.
3. Ostatné náleţitosti neobsiahnuté v tomto VZN sa riešia v zmysle zákona č. 71/67 Zb.
o správnom konaní.
4. Porušenie VZN mesta právnickou osobou prejednáva v zmysle § 13a odst.1 písm. a)
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta
Čadca. Za nesplnenie VZN právnickou osobou, môţe primátor mesta Čadca uloţiť
pokutu do výšky 100.000,-Sk.
5. Porušovanie VZN mesta občanmi v zmysle § 46 zákona SNR č. 372/90 Zb. o
priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/9 Zb. prejednáva okresný úrad všeobecnej
štátnej správy podľa § 52 písm. a) zákona SNR 372/90 Zb. o priestupkoch.
Pokuty uloţené za tieto priestupky sú v zmysle § 13 odst. 3 zákona č. 372/90 Zb. o
priestupkoch príjmom mesta.
6. Mestská polícia a poverení pracovníci správneho orgánu sú oprávnení ukladať a
vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky, pri ktorých dochádza k porušovaniu
ustanovenia tohto nariadenia (§ 45, 47, 48 zákona č. 372/90 Zb.) do výšky 500,- Sk.

Čl. 13
ÚČINNOSŤ
1.Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší v plnom rozsahu pôvodné VZN o čistote mesta zo dňa
4.6..1991.
2.Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.2.1998.

