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                   Materiál bol spracovaný v rámci projektu „Škola aktívneho občana“ 
                                                ktorého realizáciu podporilo Mesto Zvolen poskytnutím dotácie.  
                                                Aktualizácie nájdete na http://www.slatinka.sk/ekoporadna/rady-kontakty/ 

VEREJNÝ PORIADOK 
Verejný poriadok je súhrn pravidiel, ktoré upravujú napríklad udržiavanie verejnej čistoty, poriadku 
na verejných priestranstvách, dodržiavanie podmienok nočného pokoja, osobitné užívanie verejných 
priestranstiev, čistenie chodníkov, ochranu verejnej zelene, dopravný režim, používanie predmetov 
zábavnej pyrotechniky, umiestňovania plagátov a reklamných zariadení a pod. Účelom poriadku má 
byť zabezpečenie príjemného a pohodlného života v meste alebo obci. 

Zbadali ste auto, ktorému tečie, príp. padá niečo z korby, alebo zeminou na 
kolesách znečisťuje cestu? 

Volajte mestskú políciu (Zvolen, tel. 533 10 00, alebo v naliehavých prípadoch ohrozenia ľudí či 
majetku priamo 159). Zapíšte si značku, farbu, druh vozidla, dátum a čas a keď je to možné, 
upozornite autodopravcu, ktorému auto patrí. Užívateľ cesty je totiž povinný náklad na aute 
zabezpečiť tak, aby sa nesypal, neprášil, nekvapkal ani inak neznečisťoval cestu ani ovzdušie. Ak došlo 
k znečisteniu komunikácie, je povinný na svoje náklady zeminu odstrániť užívateľ komunikácie, ktorý 
toto znečistenie spôsobil. Napríklad v blízkosti stavby je nutné používať určenú komunikáciu a túto 
čistiť. Kontaktuje MsÚ, Odbor výstavby, ŽP a dopravy, Mgr. Dušan Gdovin, 045/530 32 96, 
dusan.gdovin@zvolen.sk 

Trápia Vás neupratané chodníky alebo cesty? 

Za čistotu, schodnosť a priechodnosť komunikácií je zodpovedný ich správca, resp. vlastník. V prípade 
miestnych komunikácií (ciest) je zodpovedné väčšinou mesto, za údržbu väčších ciest je väčšinou 
zodpovedný Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. Údržbu chodníkov majú zabezpečovať 
vlastníci alebo správcovia priľahlých stavieb, teda napr. v prípade chodníkov na sídlisku správca 
najbližšej bytovky alebo určená služba spomedzi užívateľov bytov. Priamo na chodník či verejné 
priestranstvo nesmie byť zvedená dažďová voda, z chodníkov sa nesmú odpadky či nečistoty zhŕňať 
na cestu, zeleň či do kanalizácie. 

Vo Zvolene má čistenie a údržbu miestnych komunikácií na starosti externá firma, na MsÚ kontaktuje 
Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy, MsÚ, Odbor výstavby, ŽP a dopravy, Mgr. Dušan 
Gdovin, 045/530 32 96, dusan.gdovin@zvolen.sk. Vo Zvolene v prípade úrazu alebo poškodenia 
motorového vozidla v súvislosti s neudržiavanými komunikáciami vždy volajte mestskú políciu, tel. 
533 10 00. Spísanie zápisnice o nehode je nevyhnutnou podmienkou uplatňovania škôd. 

Vadí Vám nadmerné posýpanie ciest soľou alebo neupratané posypové materiály 
na cestách a chodníkoch? 

Kontaktujte správcu komunikácie – Úrad Banskobystrického kraja má vlastnú firmu BBRSC a.s., závod 
Zvolen, tel. 0918 543 719, 543 530. Vo Zvolene majú čistenie a údržbu miestnych komunikácií v 
kompetencii externé firmy, kontaktujte preto MsÚ, Odbor výstavby, ŽP a dopravy, Mgr. Dušan Gdovin, 
045/530 32 96, dusan.gdovin@zvolen.sk. VZN mesta Zvolen č. 79/2003 aj č. 135/2010 okrem iného 
zakazuje vyhŕňať posypový materiál z ciest a chodníkov na priľahlé trávnaté plochy. 

Nesvieti niekde pouličné osvetlenie alebo je v zlom technickom stave? 

Volajte MsÚ, Odbor výstavby, ŽP a dopravy MsÚ, Ing. J.Stieranka, jan.stieranka@zvolen.sk tel. 045/530 
32 18, 0905 229 076. 

Padajú z nejakej budovy kusy stavebného materiálu alebo inak ohrozuje ľudí? 

Každý vlastník budovy je povinný sa o ňu starať tak, aby bola v prevádzky schopnom stave a 
nevzbudzovala nepriaznivý estetický dojem. V prípade nebezpečnej situácie alebo hroziaceho úrazu 
kontaktujte mestskú políciu (tel. 533 10 00, príp. v naliehavých prípadoch 159). 
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Zhadzuje niekto z balkóna či okna odpad, vyklepáva koberce či inak znečisťuje 
verejné priestranstvá? 

Je to zakázané VZN mesta č. 135/2010. Skúste požiadať o nápravu toho, kto to spôsobil. V prípade 
opakovania alebo ignorovania kontaktuje obecnú, resp. mestskú políciu (vo Zvolene tel. 045 533 10 
00). 

Chýba Vám pri dome ihrisko pre deti, alebo je existujúce ihrisko zanedbané? 

Ak ide o verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta, môžete požiadať o informácie MsÚ, Odbor 
výstavby, životného prostredia a dopravy, Ing. Z. Holíková, tel. 045/530 32 69 
zuzana.holikova@zvolen.sk príp. navrhnute, aby ihrisko opravilo, resp. urobilo nové. 

Aj vy sami môžete urobiť niektoré práce! Prostriedky niekedy poskytujú nadácie a občianske 
združenia, určité prostriedky má k dispozícii aj Mesto Zvolen buď cez výbory mestských častí alebo 
cez VZN o dotáciách. Žiadosť je však nutné podať do konca septembra predchádzajúceho roka (tlačivo 
je na www.zvolen.sk, príp. na MsÚ, 3. poschodie, p. Záchenská, denisa.zachenska@zvolen.sk, tel. 
045/30 32 08). V Banskej Bystrici, vo Zvolene a okolí pôsobí Komunitná nadácia Zdravé mesto, ktorá 
podporuje zlepšovanie životného prostredia, kontaktujte ju na tel. 048/415 60 59, knzm@knzm.sk. 

Pri výstavbe nového ihriska budete potrebovať povolenie na tzv. drobnú stavbu od stavebného úradu, 
pre väčšinu obcí je stavebným úradom Spoločný obecný úrad, tel. 530 31 11. Žiadosť je k dispozícii na 
www.zvolen.sk alebo priamo na MsÚ, 3. poschodie. K žiadosti budete potrebovať vyjadrenie vlastníka 
pozemku a správcov sietí. 
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