
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade so zákonom 
SNR č. 401/1990 Zb. o Meste Košice v znení neskorších predpisov a § 51,53,57 ods. 
2 Štatútu Mesta Košice prijatého uznesením č.504/2000 v znení neskorších zmien a 
doplnkov 

v y d á v a toto 

 
všeobecne záväzné nariadenie 

o čistote na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

Všeobecné ustanovenia 
§ 1 

1/ Toto nariadenie vymedzuje práva a povinnosti obyvateľov, právnických a fyzických 
osôb pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia, udržiavaní čistoty a verejného 
poriadku na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 
2/ Podľa tohto nariadenia za verejné priestranstvá sa považujú všetky miesta, ktoré 
slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné. Za takéto miesta považujeme 
najmä: mestské a miestne komunikácie, námestia, chodníky, medziblokové priestory, 
mosty, parkoviská, podchody, nástupné plochy mestskej hromadnej dopravy, 
sprievodnú zeleň komunikácií, parky, verejne prístupnú zeleň, trhoviská, detské 
ihriská, pieskoviská, fontánu a pod. na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 

 
Udržiavanie čistoty a verejného poriadku 

§ 2 
1/ V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a čistoty mestskej časti je 
na verejných priestranstvách zakázané: 
a) skladovať stavebné materiály a stavebný odpad, konáre, škváru, výkopovú zeminu 
a iné materiály bez súhlasu mestskej časti 
b) znečisťovať verejné priestranstvá ropnými látkami, ktoré unikajú zo 
zaparkovaných vozidiel, ropnými látkami, chemikáliami a inými kvapalinami, ktoré 
môžu byť zdrojom ekologického znečistenia 
c) vypaľovať trávu a spaľovať lístie a zvyšky rastlín 
d) akokoľvek znehodnocovať, poškodzovať a ničiť mestskú zeleň, verejné objekty a 
zariadenia, parkové lavice, kvetinové vázy, nádoby na odpad, zariadenia detských 
ihrísk a športovísk 
e) prášiť alebo vyklepávať koberce, deky a iné predmety mimo vyhradených miest 
f) premiestňovať smetné nádoby a kvetináče, rozhadzovať odpad z kontajnerov a 
odpadových nádob 
g) odhadzovať ohorky z cigariet, papiere, smetie, zvyšky jedál a iné nepotrebné veci 
a odpadky mimo odpadových nádob. 
2/ Za znečisťovanie alebo poškodzovanie verejného priestranstva sú zodpovedné 
fyzické, alebo právnické osoby. Tie sú povinné spôsobenú chybu bezodkladne 
odstrániť, alebo na svoje náklady zabezpečiť jej odstránenie a právne zodpovedajú 
za náklady vzniknuté z dôvodu tohto znečisťovanie a poškodenia. 
3/ Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, umývanie, odstraňovanie snehu, blata, 
odpadkov a iných nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke chodníka. 
4/ Zmetávanie nečistôt na vozovky, mestskú zeleň a do kanalizačných vpustí 
a naopak sa zakazuje. 
5/ Ak pôvodca znečistenia alebo poškodenia nebol zistený, závadu je povinný 
odstrániť majiteľ, správca alebo užívateľ verejného priestranstva. 

 
 



Manipulácia s tovarom, výrobkami, obalmi a inými materiálmi na verejných 
priestranstvách 

§ 3 
1/ Nakladanie a skladanie materiálov, výrobkov, tovarov a obalov sa musí vykonávať 
bezodkladne a bez zbytočných prieťahov. 
2/ Pri manipulácií s materiálom a výrobami je zakázané: 
a) ukladanie materiálov, stavebných výrobkov a pod. na hydrantoch, uzáveroch 
vody, plynu, na zeleni, uličných vpustiach, pred prejazdmi v zadných traktoch 
b) skladovanie akýchkoľvek materiálov na vozovkách, chodníkoch, pri kontajneroch 
a na verejných priestranstvách. 
3/ Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve pripravené len 
bezprostredne pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a poriadok. Zložené 
predmety musia byť z verejných priestranstiev bezodkladne odstránené do 24 hodín. 
Materiál skladovať na povolenom mieste v nevyhnutnej miere tak, aby nebol 
roznášaný vetrom, splavovaný dažďom, aby neohrozoval bezpečnosť chodcov, 
dopravu a majetky. Po manipulácií s materiálom je majiteľ povinný verejné 
priestranstvo vyčistiť. 
4/ Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na 
verejných priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, spevnených plochách, pri 
kontajneroch a v zeleni je zakázané, okrem dní organizovaného zberu. 

 
Zvláštne užívanie verejného priestranstva 

§ 4 
1/ Používať verejné priestranstvo na iný účel ako je určené je možné iba na základe 
povolenia Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, ktorý určí dobu 
užívania po vyjadrení správcu plochy. O toto povolenie je potrebné požiadať miestny 
úrad najneskôr do 14 kalendárnych dní pred začatím užívania verejného 
priestanstva.Výnimku na akceptovanie žiadosti o povolenie používať verejné 
priestranstvo v kratšom termíne môže udeliť starosta mestskej časti neziskovým 
organizáciam, právnickým a fyzickým osobám, ktoré toto priestranstvo nebudú 
využívať na komerčné účely. 
2/ Pod zvláštnym užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä : 
a) umiestňovanie reklamných zariadení, pútačov a plagátov 
b) rozkopávky komunikácií a plôch zelene 
c) dočasné umiestnenie kolotočov, lunaparkov, cirkusov a iných zábavných atrakcií 
d) záber verejného priestranstva pre ambulantný predaj, vrátane jarmokov, búrz a 
iných predajných akcií 
e) záber verejného priestranstva pre prístup na stavenisko, skládku a iné plochy 
f) umiestnenie kontajnerov a nádob na zber a odvoz nadrozmerného odpadu, sutín a 
odpadov po stavebných úpravách 
g) letné stolovanie pred reštauračnými zariadeniami 
h) umiestnenie dočasných drobných stavieb. 
3/ Držiteľ povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva je povinný: 
a) používať priestranstvo len v povolenom rozsahu 
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva a prípadné 
znečistenie bezodkladne odstraňovať 
c) zabezpečiť, resp. umožniť prístup ku kanalizačným vpustiam, požiarnym 
hydrantom a k smetným nádobám 
d) urobiť také opatrenia, aby nedošlo k úrazu najmä v nočnom čase. 
4/ Prevádzkovatelia obchodných zariadení, reštaurácií, stánkov, vlastníci alebo 



nájomcovia predajných pultov, kultúrnych zariadení,ako aj ostatné fyzické 
a právnické osoby sú povinné zabezpečiť poriadok, čistotu a dostatočné množstvo 
smetných nádob označených majiteľom, kuka nádob alebo PVC vriec určených na 
tento účel a zabezpečiť ich včasné vyprázdňovanie. 

 
Zodpovednosť za čistotu 

§ 5 
1/ Za čistenie verejného priestranstva, komunikácií, ostatných chodníkov a zimnú 
údržbu zodpovedá organizácia, resp.fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo toto 
priestranstvo zverené do správy. 
2/ Za čistenie a čistotu pozemkov, areálov a ostatných priľahlých plôch zodpovedajú 
ich majitelia resp. správcovia. Za čistenie a údržbu kanalizačných vpustí zodpovedá 
poverená organizácia. 
3/ Plochy rezervované na výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnú investičnú 
výstavbu musia byť až do doby ich stavebného využitia zatrávnené a udržiavané tak, 
aby nenarušovali estetický vzhľad okolia. Rozsah a harmonogram udržiavacích prác 
musí minimálne zodpovedať rozsahu a harmonogramu údržby verejnej zelene 
zabezpečovanej MČ Košice - Sídlisko KVP. 
4/ Organizácie, či iné právnické alebo fyzické osoby zodpovedné za čistotu sú 
povinné zabezpečiť pravidelné čistenie plôch, ničenie buriny a kosbu, vybavenie 
dostatočným množstvom smetných nádob, ako aj ich vyprázdňovanie. 
5/ Pri realizácií stavieb je investor a dodávateľ povinný zabezpečiť, aby počas 
výstavby nedochádzalo ku znečisťovaniu verejných komunikácií a okolia stavieb. 
6/ Majitelia, správcovia, združenia vlastníkov bytov alebo užívatelia objektu sú 
zodpovední: 
a) za udržiavanie čistoty v celom objekte vrátane pivničných priestorov, dvorových 
častí, stanovíšť smetných nádob, priľahlých plôch objektu a pod. 
b) za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných priestorov, fasád, 
brán, striech a plotov 
c) u obchodných a reštauračných zariadení sú ich majitelia resp. užívatelia 
zodpovední za vzhľad a čistotu výkladných skríň, prevádzkových priestorov, 
priľahlých prístupových chodníkov a spevnených plôch, ktoré hraničia s 
nehnuteľnosťou alebo sú oddelené pásom zelene od nehnuteľnosti a sú potrebné ku 
chôdzi v šírke 3 metrov, vrátane zimnej údržby 
d) majitelia zodpovedajú za čistotu, vzhľad a okolie garáži. 

 
Spoločné ustanovenia 

§ 6 
1/ Správcovia objektov a ostatné právnické a fyzické osoby v Mestskej časti Košice - 
Sídlisko KVP sú povinné zabezpečiť umiestnenie tohto nariadenia na miestach 
prístupných všetkým užívateľom ( v obytných domoch, výrobných podnikoch a 
prevádzkach, v obchodných miestnostiach). Nariadenie bude k dispozícií aj na 
Miestom úrade Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 
2/ Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú volené orgány mestskej 
časti, orgány mestskej polície, poverení zamestnanci mestskej časti, členovia 
komisie výstavby dopravy a životného prostredia a komisie verejného poriadku. 
3/ Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia fyzickými osobami sa postihuje ako 
priestupok podľa osobitných predpisov. Pokuty v blokovom konaní sa stanovujú 
odstupňovane podľa miery zavinenia a závažnosti porušenia tohto nariadenia. 
4/ Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickymi osobami môže starosta 
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP uložiť pokutu v zmysle § 23 ods. 2 zákona SNR 



č.401/1990 Zb.o Meste Košice v znení neskorších predpisov až do výšky 200 000.- 
Sk. Návrhy na uloženie pokuty predkladajú poverené orgány, komisie a zamestnanci 
uvedení v ods. 2. Pokuty sa vyrubujú odstupňovane podľa miery zavinenia 
a závažnosti porušenia tohto nariadenia. 

 
Záverečné ustanovenia 

§ 7 
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo spracované a bude sa uplatňovať 
v úzkej súčinnosti s ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných nariadení Mesta 
Košice a Mestskej časti Košice -Sídlisko KVP vo veciach týkajúcich sa čistoty, 
poriadku a ochrany životného prostredia . Text týchto nariadení je pre všetkých 
občanov k dispozícií na Miestom úrade Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 
2/ Na tomto všeobecne záväznom nariadeni sa uznieslo Miestne zastupiteľstvo MČ 
Košice - Sídlisko KVP dňa 17.2.2004. 
3/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzneho nariadenia schvaľuje MZ MČ 
Košice-Sídlisko KVP. 
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia 
na úradnej tabuli. 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Rusnák v.r. 
  starosta MČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 
Zverejnené : 19.2.2004 
Účinné: 5.3.2004 

 



Zmena VZN č.2/2004 o čistote na území Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP 

 
Zodpovednosť za čistotu 

§ 5 
- z §5 sa vypúšťa ods. 6 v znení: 
Majiteľa, správcovia, združenia vlastníkov bytov alebo užívatelia objektu sú 
zodpovední: 
a) za udržiavanie čistoty v celom objekte vrátane pivničných priestorov, dvorových 
častí,stanovíšť smetných nádob,priľahlých plôch a pod. 
b) za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných priestorov, fasád, 
brán, striech a plotov 
c) u obchodných a reštauračných zariadení sú ich majitelia resp.užívatelia 
zodpovední za vzhľad a čistotu výkladných skríň, prevádzkových priestorov, 
priľahlých prístupových chodníkov a spevnených plôch, ktoré hraničia s 
nehnuteľnosťou alebo súoddelené pásom zelene od nehnuteľnosti a sú potrebné ku 
chôdzi v šírke 3 metrov, vrátane zimnej údržby 
d) majitelia zodpovedajú, vzhľad a okolie garáži 

 
Spoločné ustanovenia 

§ 6 
-z § 6 ods..1 sa vypúšťa prvá veta v znení: 
Správcovia objektov a ostatné právnické a fyzické osoby v Mestskej časti Košice- 
Sídlisko KVP sú povinné zabezpečiť umiestnenie tohto nariadenia na miestach 
prístupných všetkým užívateľom ( v obytných domoch, výrobných podnikoch a 
prevádzkach, v obchodných miestnostiach). 
Táto zmena všeobecne záväzneho nariadenia nadobúda účinnosť 15.dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Rusnák v.r. 
  starosta MČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Zverejnené: 18.11.2004 
Účinné: 3.12.2004 



Návrh zmeny VZN vyvesený na úradnej tabuli v MČ Košice - Sídlisko KVP dňa :  6.8.2008 
Zmena VZN vyvesená na úradnej tabuli v MČ Košice - Sídlisko KVP dňa :   28.10.2008 
Zmena VZN nadobúda účinnosť dňa :  12.11.2008 
 
 

Zmena VZN č. 2/2004 o čistote na území 

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
    
 
-  upravuje sa názov VZN : 

 
            z názvu ,,VZN č.2/2004 o čistote na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“ 
          na názov ,,VZN č.2/2004 o čistote a verejnom poriadku na území Mestskej časti 
                           Košice - Sídlisko KVP“ 
 
 
- do § 2  sa  dopĺňa nový ods. 1 písmeno  a/ b/ c/  a odkaz pod čiaru v znení : 
 
1/ V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia je potrebné: 
 
     a/ V záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce 
obyvateľov mesta a ochrany životného prostredia sú všetky osoby pri svojej činnosti povinné 
rešpektovať práva a právom chránené záujmy ostatných obyvateľov mesta.  
     b/ Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie 
verejného poriadku, napr. správaním sa na verejnosti v rozpore s dobrými mravmi, hlukom, 
vibráciami a pod.   
     c/ Používanie akýchkoľvek zdrojov hluku a vibrácií, prekračujúcich prípustné hodnoty 
ustanovené osobitným predpisom1),  je zakázané.“ 
 
- pôvodný ods.1 až  5 sa  prečísluje na  ods. 2 až  6 
 
 
-  za § 2 sa vkladá nový  § 3  a  § 4  v znení :  
 
 

Obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky 

§ 3 
 

1/   Používanie zábavnej pyrotechniky  na verejných priestranstvách je povolené 
a/  v posledný a prvý deň roka,  

      b/ pri akciách usporadúvaných mestom alebo pri iných významných akciách 
celomestského významu, 

      c/  pri iných odôvodnených akciách len na základe vopred udeleného súhlasu.   
 

2/   Používanie zábavnej pyrotechniky mimo dní určených v predchádzajúcom odseku je 
      zakázané. 

_____________________________________________________________________ 
1) „ Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.“       



    3/  Súhlas podľa ods. 1 písm. c) udeľuje mestská časť, na území ktorej sa má konať akcia 
s použitím zábavnej pyrotechniky. Žiadosť o povolenie je organizátor akcie povinný doručiť 
na Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP najneskôr 10 pracovných dní pred jej 
konaním.  
 

 
Podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 

Zákaz požívania alkoholických nápojov 

§4 
 

     1/ Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách,  mimo  zariadení na to 
určených, prevádzkovo a priestorovo prispôsobených,  je zakázané v čase od 5.00 hod. do 
3.00 hod. nasledujúceho dňa  
a) 

- v okolí areálov škôl : Spojená škola sv. Košických mučeníkov, ZŠ Drábova 3, ZŠ 
  Janigova 2,  ZŠ ul. Jána Pavla II č. 1, ZŠ Starozagorská 8, Súkrom. základná škola 

HUMAN Starozagorska  8 
- školských, predškolských a výchovno-vzdelávacích zariadení: Denešova 53, 

Hemerkova 26, Húskova 45,  Cottbuska 34, Čordákova 17 
- na detských ihriskách a v ich okolí : Hemerkova – Huskova, Zombova pri OC III., 

Húskova pri MŠ, Janigova 21, Čordákova 24 a 26, Klimkovičova – Čordákova, 
Cottbuska 8,Wuppertálska 37 a 17, Stierova 21, Drábova 12, Denešova 79 a 35, 
Wurmova vežiaky, Starozagorska 13, Bauerova – Jasuschova, Čordákova – indiánske 
ihrisko, Stierova 3 

b) v okolí zdravotníckych zariadení 
c) v  okolí úradov verejnej správy 
d) v okolí  kostolov 
e) na športových ihriskách : Hemerkova – Huskova, Zombova, Čordákova, Jasuschova, 

Cottbuska, Starozagorska, Drocárov park, Titogradska, Wuppertálska, Klimkovičova - 
Čordákova 

f) v prístreškoch a na  zastávkach verejnej  dopravy 
g) v parkoch 
h) na uliciach : Húskova, Janigova, Starozagorska, Hemerkova, Bauerova, Zombova, 

Titogradska, Cottbuska, Promenádny chodník, verejné priestranstvo v okolí fontány 
 
2/ Mestská časť Košice - Sídlisko KVP môže vo svojich územných obvodoch určiť výnimku 
zo zákazu požívania alkoholických nápojov na miestach podľa ods.1 písm. g/ a h/ pri 
kultúrnych a športových podujatiach a akciách mestskej časti verejným oznamom. 

 
 

- pôvodný  § 3,4,5,6,7  sa  prečísluje na §  5,6,7,8,9 
 

Táto zmena všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

 
 
 
 
                                                                                              Daniel Rusnák 
                                                                                                starosta MČ 



 

Konverzná tabuľka 
k 

 

 
Všeobecne záväznému  nariadeniu 

o čistote na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 
 

 

Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK 

Sk EUR 

200 000 6 638,78 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Košiciach, dňa 24. 08. 2008 
Spracovala: Ing. Jana Timková 
 

 

 
 



Návrh zmeny VZN vyvesený na úradnej tabuli v MČ Košice - Sídlisko KVP dňa :  28.11.2008 
Zmena VZN vyvesená na úradnej tabuli v MČ Košice - Sídlisko KVP dňa :   17.12.2008 
Zmena VZN nadobúda účinnosť dňa :  01.01.2009 
 

 

  

 
 
 
 

Zmena VZN č. 2/2004 o čistote a verejnom poriadku  
na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   

    
 
 
 
                                                                     § 6 
                                                       Spoločné ustanovenia  
 
- v § 6 ods. 4 sa   slová  200 000,-Sk  nahrádzajú  slovami  „6638 eur“ 
      
 
 
Táto zmena všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                     Daniel Rusnák  
                                                                                       starosta MČ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Konverzná tabuľka 
k 

 

Všeobecne záväznému  nariadeniu 
 

o čistote na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

 

Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK 

EUR Sk 

6 638 199 976,38 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Košiciach, dňa 2. 1. 2009 
Spracovala: Ing. Jana Timková 
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