
Starosta mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

vyhlasuje 

úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

číslo 4/2009 o čistote a verejnom poriadku prijaté uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 180 na rokovaní dňa 3.6.2009, v znení zmien 

a doplnkov prijatých uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce číslo 80 zo dňa 21.12.2011 a číslo 252 zo dňa 13.6.2018. 

 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce  

číslo 4/2009  

 o čistote a verejnom poriadku 
 

 

 

§ 1 

Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je  vymedziť práva a  

povinnosti obyvateľov, právnických a fyzických osôb pri zabezpečovaní ochrany životného 

prostredia, udržiavaní čistoty a verejného poriadku. Toto všeobecne záväzné nariadenie ďalej 

upravuje bližšie určenie miest, na ktorých je predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických 

nápojov obmedzené alebo zakázané.  

 

 

 

§ 2 

Základné pojmy 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

1) Za verejné  priestranstvo sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, 

resp. sú verejne prístupné, najmä mestské a miestne komunikácie, námestia, chodníky, 

medziblokové priestory, mosty, parkoviská,  parky, fontány,  korytá a nábrežia vodných tokov 

a nádrží,  ihriská a verejne prístupná zeleň. 

2) Nehnuteľnosťou sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, všetky 

trvalé a dočasné stavby, ako aj stĺpy verejného osvetlenia a elektrického vedenia. 

3) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia je miesto v intraviláne 

mestskej časti, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb. 

4) Chodník je  priľahlý k nehnuteľnosti vtedy, ak má so susednou nehnuteľnosťou 

spoločnú hranicu, t.j. ak v priečnom reze chodník bezprostredne nadväzuje na nehnuteľnosť   

- priamo na budovu alebo na priľahlý pozemok patriaci k budove. Ak v priečnom reze medzi 

chodníkom a nehnuteľnosťou je pás zelene, takýto chodník nie je priľahlý k nehnuteľnosti. 

 

 

 

§ 3  

Čistota a  poriadok  na verejných priestranstvách 

1) V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a čistoty na území mestskej 

časti Košice – Sídlisko Ťahanovce je zakázané : 

a) akokoľvek znečisťovať  verejné  priestranstvá,  umiestňovať  odpad na iné miesta a do 

iných nádob, než ktoré sú na to určené,  ako aj vyberať odpady  z týchto miest a nádob,  
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b) poškodzovať a ničiť mestskú zeleň, verejné objekty a zariadenia, pamiatkové objekty, 

alebo ich užívať iným spôsobom, než na ktorý sú určené ( napr. kúpanie osôb alebo zvierat vo 

fontánach), 

c) umývať a čistiť motorové vozidlá alebo nakladať s látkami znečisťujúcim životné 

prostredie  mimo miest na to určených, 

d) vypaľovať trávu a neorganizovane spaľovať lístie a zvyšky rastlín na verejných 

priestranstvách, komunikáciách a chodníkoch, 

e) umiestňovať reklamy, plagáty na iných miestach ako na to určených, umiestňovať 

odpadkové nádoby bez súhlasu mestskej časti, 

f) používať akékoľvek zdroje hluku a vibrácií, prekračujúce prípustné hodnoty. 

g) znemožniť vozidlám zabezpečujúcim odvoz a manipuláciu s odpadom priechodnosť 

komunikácie v časti pred stanovišťami kontajnerov. 

2) Každý je povinný dbať nato, aby pri svojej činnosti neobťažoval iné osoby prachom, 

dymom, pachmi, pevnými alebo tekutými odpadmi. Ak dôjde k znečisteniu verejného 

priestranstva je osoba, ktorá znečistenie  spôsobila, povinná ho bezodkladne odstrániť. 

3) Čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev sa zabezpečuje prostredníctvom 

organizácie poverenej mestom Košice.   

4)  Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti 

chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. 
 1)

  

 

 

 

§ 4 

Užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch 

1) Pri užívaní verejných priestranstiev na iné účely, než na ktoré sú určené (napr. 

manipulácia s rôznymi materiálmi alebo výrobkami ) alebo pri osobitných činnostiach na 

základe povolenia príslušného orgánu   (stavebný úrad, cestný správny orgán a pod.)  môže 

byť užívanie verejného priestranstva obmedzené len v nevyhnutnej miere a na nevyhnutne 

potrebný čas a pri dodržaní podmienok určených v príslušnom povolení, ak je vydané. 

2) Ak sú na verejných priestranstvách vykonávané spoločensko – kultúrne aktivity, 

predaj, alebo poskytované služby, oprávnené osoby sú povinné zabezpečovať dodržiavanie 

čistoty okolia. 

 

 

 

§ 5 

Zákaz požívania alkoholických nápojov 

1) Požívanie alkoholických nápojov  na verejných priestranstvách, mimo zariadení na to 

určených, prevádzkovo a priestorovo prispôsobených, je zakázané v čase od 5,00 hodiny  do 

3,00 hodiny  nasledujúceho dňa : 

a)   vo vzdialenosti do 50 metrov od  areálov  škôl, školských, predškolských a výchovno-

vzdelávacích zariadení a  detských ihrísk, 

b) vo vzdialenosti do 50 metrov od zdravotníckych zariadení, 

c) vo vzdialenosti do 50 metrov od  úradov verejnej správy, 

d) vo vzdialenosti do 50 metrov od  kostolov, 

e) na športových ihriskách, 

f) v prístreškoch a na zastávkach verejnej dopravy, 

g) v parkoch, 
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h) v pasáži predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici a tiež v okolí 

predajných stánkov na uliciach Európska trieda, Hanojská, Čínska a Varšavská a Maďarská, 

i) v okolí predajní s potravinárskym sortimentom. 

2) Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich 

požívanie osobám mladším ako 18 rokov, osobám zjavne ovplyvneným alkoholom a na 

zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína. 

3) Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce môže určiť výnimku zo zákazu požívania 

alkoholických nápojov na miestach podľa odseku 1) písm. e) a g) a h) pri kultúrnych 

a športových podujatiach a akciách mestskej časti verejným oznamom. 
 

 

 

§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia, 

poslanci MZ MČ a poverení zamestnanci MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov. 
2/

 
  

 

 

§ 7 

Zrušovacie ustanovenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušujú : 

1)     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 3/2003 o 

dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. 

2) Všeobecne  záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 4/2000 

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach 

spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach na 

území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 

 

 

§ 8 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom podpísania uznesenia o jeho schválení 

starostom mestskej časti a účinnosť  15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Mestskej 

časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.   

Zmeny a doplnky vykonané uznesením číslo 80/2011 nadobodli účinnosť  5.1.2011. 

Zmeny a doplnky vykonané uznesením číslo 252/2018 nadobudli účinnosť 29.6.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

       JUDr. Cyril  Betuš 

              starosta  

Zverejnené:  11. 7. 2018 
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Odkazy : 
 

1/
   Zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 
2/

 Zákon číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon číslo 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. 


