VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo: 29

ŠTATÚT
O ZDRAVOM ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
PRE MESTO VEĽKÝ MEDER
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi vydáva podľa § 6 ods.1 zák.SNR č.369/90 o obecnom zriadení
toto Všeobecne záväzné nariadenie o životnom prostredí v meste Veľký Meder.

čl.1.
UDRŽIAVANIE ČISTOTY
§1
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
(1) Za verejné priestranstvá sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu,
zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä mestské komunikácie (ulice, námestia, chodníky, cesty a
pod.), sady, parky, lesy a pod.
(2) V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia sa v meste
zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá.Na verejnom priestranstve je zakázané:
a)odhadzovať smeti,popol,papier,obaly, zvyšky jedál,ovocia a zeleniny a iné nepotrebné veci a
odpadky,
b) znečisťovať verejné priestranstvo odpadovými vodami,
c) znečisťovať verejné priestranstvo zo stolového a stánkového predaja odpadkami,
d) pouličný predaj.
(3) Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník
trvalo udržiavať, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvo.
(4) Za čistotu a čistenie chodníkov, dvorov a zelených pásov zodpovedá vlastník priľahlej nehnuteľnosti.
(5) Uličné priečelia (fasády) objektov, ploty, brány musia byť čisté, zbavené nápisov a nevhodných
kresieb.Obchodné reklamy, firemné tabule musia byť umiestnené tak, aby nevyčnievali na chodníky, aby
neprekážali chodcom.
(6) Vlastníci alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov,
vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne odstrihávať a upravovať tak, aby neprekážali a neohrozovali
chodcov a nerušili cestnú premávku.
§2
Udržiavanie čistoty vodných tokov
(1) Zakazuje sa do korýt tokov, jazier vhadzovať akékoľvek predmety alebo ich ukladať na brehoch a
iných miestach,
z ktorých by mohli byť do nich splavené.
(2) Zakazuje sa vylievať alebo vpúšťať do vody tekutiny závadné z hladiska zdravotného alebo
bezpečnostného, ktoré by
mohli ohrozovať zdravie užívateľov vody, poškodzovať ich alebohrubo porušovať vodný tok.

§3
Udržiavanie čistoty komunikácií
(1) Na území mesta sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a vozidlami,
ktoré svojim nákladom znečistujú miestne komunikácie.
§4
Skladanie a nakladanie materiálu
(1) Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejnom priestranstve sa dovoľuje len v tedy,ak sa to nedá
urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste.
(2) Po manipulácii s materiálom je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť.
§5
Užívanie verejného priestranstva
(1) Používať verejné priestranstvo povoľuje MsÚ oddelenie výstavby. (2) Každý, komu bolo vydané
povolenie na používanie verejného priestranstva je povinný :
a) používať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej odnímané svojmu účelu,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) po skončení užívania verejného priestranstva uviesť toto na svoj náklad do pôvodného stavu.
(3) Za používanie verejného priestranstva sa platí poplatok. Výška poplatku je určená VZN Mestského
zastupiteľstva vo Veľkom Mederi.
§6
Zodpovednosť za čistenie verejného priestranstva
(1) Za čistotu a čistenie verejného priestranstva zodpovedajú Mestký úrad Veľký Meder, prípadne
organizácie,ktorým bolo zverené verejné priestranstvo do užívania.Za čistenie chodníkov zodpovedá
vlastník priľahlej nehnuteľnosti.

čl.2.
MESTSKÁ ZELEŇ
§7
Rozvoj, údržba a ochrana mestskej zelene
Mestská zeleň má pre dotváranie životného prostredia mnohostranný význam, ktorý neustále rastie, lebo
tvorí jeden z dôležitých zložiek rozvoja bývania a prispieva k vytváraniu zdravého životného prostredia
občanov nášho mesta.
§8
Pojem,význam a klasifikácia zelene
(1) Zeleň je organickou súčastou mesta, upravuje jeho hygienické a mikroklimatické podmienky. Je
dôležitou podmienkou pre osvieženie, rekreáciu a odpočínok obyvateľov mesta. Zohráva úlohu pri
výtvarnom usporiadaní mesta. Za zeleň sa považujú ucelené súbory stromov, kríky, trávniky,

kvetiny ,ojedinele rastúce dreviny, i nádoby so zeleňou.Mestskú zeleň tvoria aj uzavreté okrasné a ovocné
záhrady pri obytných domoch, inštitúciách a podnikoch. Zelené plochy sa z hľadiska ich určenia a
spôsobu členia na:
a) zeleň verejnú - užívanie nie je obmedzené časom ani druhom návštevníkov - mestský park, zeleň
sídlisk, rekreačná zeleň, cestné zelené pásy, včetne lesoparku,
b) zeleň vyhradenú - užívanie je obmedzené časom alebo druhom návševníkov - školské záhrady,
materské školy, liečebné ústavy, areál závodov, zeleň športových ihrísk, kúpaliská, zeleň na cintorínoch,
zeleň pri individuálnej výstavbe.
§9
Príprava územnoplánovacích podkladov a projektovej dokumentácie
(1) Úprava ploch pre verejnú zeleň a pre tvorbu verejnej zelene musí byť premietnutá do plánu pri
všetkých investíciach bytovej, občianskej, priemyseľnej a inej účelovej výstavby v meste.Zeleň musí mať
osobitnú projektovú dokumentáciu, ktorá je súčastou dokumentácie stavby alebo je spracovaná ako
samostatná projektová dokumentácia.
(2) Pri vytváraní zelene v rámci akcie zveľaďovania mesta, Mestský úrad vo Veľkom Mederi zabezpečuje
projektovú dokumentáciu a odborný dohlad prostredníctvom organizácie alebo osoby ním určenej.
§ 10
Tvorba zelene
(1) Prostriedky na tvorbu zelene zabezpečujú investori, vo svojom pláne, ako neoddeliteľnú súčasť
investícií a nesmú byť použité na iné práce.Tvorba zelene sa musí uskutočnovať podľa schváleného
projektu s rešpektovaním schválenej urbanistickej koncepcie.
(2) Tvorba zelene v meste musí byť v súlade s územným plánom mesta. Preto pri výstavbe je
vykonávajúci podnik povinný úzko spolupracovať s MsÚ - oddelenie výstavby,menovite z hľadiska
perspektívneho plánu rozvoja cestnej siete a bezpečnosti premávky,prehľadnosti križovatiek.
§ 11
Údržba zelene
(1) Za rozvoj a údržbu zelene zodpovedá organizácia, ktorá je vlastníkom alebo spravovateľom .
(2) Povinnosťou vlastníka, spravovateľa zelene je udržovať zeleň a jej súčasti v riadnom stave sústavnou
údržbou.
(3) Vlastník - spravovateľ zelene je povinný udržovať zeleň takým spôsobom,aby nebol rušený
účel,ktorému má zeleň slúžiť.
(4) Za údržbu zelene medzi chodníkom a cestnou komunikáciou zodpovedá vlastník priľahlej
nehnuteľnosti.
§ 12
Ochrana zelene
(1) Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene,kvetinových záhonov,stromov,kríkov,trávnikov a iných
ochranných porastov v zmysle príslušných zákonných ustanovení o ochrane prírody.
(2) Zakazuje sa na plochách verejnej zelene umiestňovať informačné a reklamné tabule bez súhlasu
vlastníka, spravovateľa zelene a povolenia MsÚ - odd.výstavby.
(3) Výrub stromov vo verejnej zeleni alebo vyhradenej zeleni zakazuje. Vo výnimočných prípadoch
(stromy odumreté, ohrozujúce bezpečnosť a pod.) povolenie výrubu dáva OÚ OŽP v Dun.Strede.

(4) Nahradiť škodu za spôsobené poškodenie zelene je povinná osoba alebo organizácia, ktorá škodu
spôsobila, resp. zavinila .

čl.3.
PORIADOK NA TRHOCH A V TRŽNICIACH
S poriadkom na trhoch a tržniciach sa zaoberá VZN č.23 TRHOVÝ PORIADOK pre mesto Veľký
Meder, schválený MsZ, dňa 8.9.1989, č.uznesenia 4-MsZ/1989 bod 3/a.

čl.4.
CHOV A DRŽANIE DOMÁCICH A ÚŽITKOVÝCH ZVIERAT
§ 13
Platnosť nariadenia
Na území mesta Veľký Meder možno držať zvieratá pri dodržaní zdravotných ,veterinárnych a
stavebných predpisov len ak sa zachovajú v tomto nariadení uvedené obmedzenia.
§ 14
Spoločné ustanovenia
(1) Posudzovanie a rozhodovanie záležitostí, súvisiacich s chovom alebo držaním zvierat na území mesta
patrí do právomoci MsÚ a OÚ OŽP v Dun.Strede.
(2) Dodržiavanie ustanovení tohoto nariadenia vykonávajú orgány hygienickej a veterinárnej
starostlivosti spolu s inými zmocnenými orgánmi,ktoré v prípade porušovania vydajú prechodný alebo
trvalý zákaz držania domácich zvierat.
(3) Požiadavku na chov zvierat neuvedených v tomto nariadení predkladá chovateľ MsÚ vo Veľkom
Mederi.
(4) Uvádzané obmedzenia sa nevzťahujú na živočíšnu výrobu poľnohospodárskych združení.
§ 15
Rozsah nariadenia
(1) Nariadenie sa vzťahuje na :
a) úžitkové zvieratá - kôň,hovädzí dobytok,ošípané,ovce,kozy,
b) drobné zvieratá - hrabavá a drobná hydina,králiky v počte 30 kusov na pozemkoch
individuálnej výstavby,
c) holuby, spevavé a ozdobné vtáctvo 30 kusov,včely 30 úľov,
d) psov a mačiek po l kuse.

§ 16

Zákaz držania zvierat
(1) Zakazuje sa držať úžitkové a drobné zvieratá v objektoch, ktoré nevyhovujú :
- platným predpisom v oblasti veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat
- hygienickým predpisom
- predpisom stavebného zákona.
(2) Zakazuje sa držať zvieratá voľne na dvore,vo výbehu, v záhrade, alebo ich trvale vypúšťať na tieto
priestranstvá z ustajňovacích objektov.
(3) Úžitkové zvieratá, kone, hovädzí dobytok, norky, nutrie, líšky možno chovať vo výnimočných
prípadoch na základe súhlasu MsÚ a rozhodnutia OÚ ŽP.
§ 17
Povinnosti držiteľov zvierat
(1) K zriadeniu nových objektov alebo prispôsobenie už jestvujúcich na chov zvierat treba vyžiadať
súhlas mestského úradu.
(2) Objekt pre zvieratá musí byť ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú žumpu. Tekutý odpad nesmie
byť vypúšťaný do mestskej kanalizácie.
(3) Hnoj musí byť ukladaný do izolovanej, prikrytej jamy, vzdialenej aspoň 30 m od akéhokoľvek
vodného zdroja.
(4) Chovateľ sa musí starať o sústavné a účinné ničenie hlodavcov a hmyzu.
(5) Je povinný podozrenie z infekčného alebo hromadného ochorenia oznámiť veterinárnemu lekárovi.
(6) Držiteľ zvierat je povinný dbať na to, aby sa chovom zvierat neohrozovalo životné prostredie.
(7) Je zákaz týrania zvierat.
§ 18
Chov a držanie psov
(1) Chovať alebo držať psov služobné a bojové je zakázané v domoch, ktoré nemajú charakter rodinného
domu, v školách, závodoch verejného stravovania, obchodoch s potravinami, zdravotných zariadeniach a
zariadeniach s týmito súvisiacich. Na strážnych psov týchto zariadeniach sa vzťahujú osobitné
ustanovenia.
(2) Vodenie psov je zakázané na detské a športové ihriská, kúpaliská, cintoríny, ako aj všetky miesta
s upozornením zákazu.
(3) Na všetkých verejných priestranstvách je možno vodiť psov iba na krátkom vodítku a musia mať
náhubné koše.
§ 19
Povinnosti chovateľov psov
(1) Chovateľ psa, staršieho ako 6 mesiacov, je povinný do 15 dní po jeho získaní vyžiadať od mestského
úradu evidenčnú značku. Tomuto úradu hlási aj stratu psa, úhyn alebo stratu značky.
(2) V záujme hygieny, čistoty, verejného poriadku, bezpečnosti a občianskeho spolunažívania chovateľ je
povinný:
a) držať psa v čistote,
b) dbať na to, aby pes neznečisťoval okolie a odstraňovať spósobenú nečistotu,
c) je povinný umiestniť psa v takej vzdialenosti od obytných zariadení, aby nerušil svojim chovaním
okolie. V prípade výhrad okolia, po prešetrení skutkového stavu, može byť vydaný zákaz držania psa.
d) psi nájdení alebo túlaví, ktorých chovateľ nie je známy, možu byť likvidovaní,
e) škodu, spôsobenú psom je chovateľ povinný uhradiť podľa platných predpisov,

f) ak nevyhovie chovateľ nariadeniam alebo zákazu chovu psov v stanovenej lehote, zabezpečí mestský
úrad výkon rozhodnutia na náklad chovateľa.
§ 20
Iné ustanovenia pre chov psov
(1) Cvičenie psov je možné uskutočňovať len na priestranstve k tomu určenom.
(2) Prehliadky a výstavy sa môžu vykonávať len na základe povolenia mestského úradu a podmienok
stanovených veterinárnou starostlivosťou.
§ 21
Ustanovenia na úseku veterinárnej starostlivosti
(1) Chovateľ je povinný dostaviť sa so psom starším ako 6 mesiacov k ochrannému očkovaniu proti
besnote alebo inému nariadenému očkovaniu raz ročne. Za nedodržanie bude nariadený finančný postih.
(2) Pes, ktorý poranil človeka musí byť ihneď vyšetrený vetrinárnym lekárom, ktorý vydá písomný nález
o zdravotnom stave zvieraťa a nariadi ďaľšie povinné opatrenia.
(3) V prípade nebezpečia šírenia nákaz, zvlásť besnoty môže byť nariadená likvidácia túlavých psov.
§ 22
Chov mačiek
(1) Vo viacpodlažných budovách, ktoré nemajú dvor, záhradu môžu jednotliví nájomníci chovať najviac
jednu mačku vo svojom byte. V odôvodnených prípadoch mestský úrad môže aj v tom urobiť
obmedzenia, resp zákaz.
§ 23
Chov včiel
(1) Na dvore a spoločne užívanej záhrade obytných domov je možné zriadiť včelárstvo len so súhlasom
všetkých nájomníkov. Včelárstvo musí byť od susedných nemovitostí vzdialené aspoň na 4 m a od
verejných a iných používaných ciest na 10 m .
§ 24
Chov holubov
(1) Je zakázané chovať holuby v spoločných obytných domoch, na balkónoch a v miestnostiach spoločne
používaných nájomníkmi domu. Pre chovateľov holubov pri rodinných domoch mestský úrad môže
vydať obmedzenia, alebo zákaz pri nedodržaní vhodných chovateľských podmienok.
§ 25
Chov spevavého a ozdobného vtáctva a ozdobných rýb
(1) Spevavé a ozdobné vtáctvo, ozdobné ryby pri dodržaní veterinárnych predpisov možno mimo
miestností slúžiacich na spoločné užívanie chovať v stanovenom počte.

čl.5.

PORIADOK NA POHREBISKÁCH
Viď prílohu číslo 1.
čl.6.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
(1) Je povinnosťou každého občana mesta upozorniť a oznámiť porušenie ustanovení tohto nariadenia
MsÚ vo Veľkom Mederi.
(2) Za porušenie a nedodržanie ustanovení nariadenia budú občania mesta a iní porušovatelia, právnické
osoby postihované podľa § 47 a § 48 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
(3) Všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi dňa
19.03.2001, uznesením číslo 2-MsZ/2001.
JUDr.Samuel L O J K O V I Č
primátor mesta

Príloha č. 1

Poriadok na pohrebiskách
čl.1.
Rozsah platnosti
(1) Tento poriadok sa vzťahuje na všetky cintoríny spravované Mestským úradom vo Veľkom Mederi.
Poverený správca cintorínov je MsÚ Veľký Meder,ktorý je povinný sa starať o vonkajší vzhľad
pohrebísk, zabezpečovať čistotu celého objektu, udržiavanie
zariadení, ciest a vykonávať celkový dozor na pohrebiskách.
čl.2.
Pochovávanie
(1) Telá zosnulých osôb musia byť umiestnené do ôsmych hodín v miestnosti pre dočasné uloženie
zosnulých.Akékoľvek výminky dáva mestský úrad.
(2) Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.Pred
pohrebom treba preukázať, že bola vykonaná prehliadka zosnulého.
čl.3.
Prepožičanie miest na pohrebisku
(1) Správca pohrebiska je povinný prepožičať miesto pred hrob na tleciu dobu, ktorá nesmie byť kratšia
ako 10 rokov, a miesto pre urnu na 10 rokov.
(2) Ak to pomery na pohrebisku umožňujú,je správa pohrebiska povinný prepožičať ešte na ďalšiu
dobu.V opačnom prípade musí o tom včas upovedomiť pozostalých,ktorým doteraz bolo miesto pre
zosnulého prepožičané.
(3)Správca pohrebiska je povinný mať situačný plán pohrebiska a viesť v ňom evidenciu prepožičaných a
voľných miest.
(4) Prepožičanie konkrétneho miesta je nenárokovateľné, avšak správca pohrebiska v odôvodnených
prípadoch môže vyhovieť želaniu objednávateľa. Za prepožičanie miesta sa platí poplatok, podľa
platných cenníkov MsÚ, o ktorom sa vyhotoví potvrdenie. Na základe potvrdenia má právo objednávateľ:
- zriadiť na prepožičanom mieste hrob,
- uložiť do zeme telo zosnulého,
- upraviť povrch miesta.
čl.4.
Ukladanie telesných pozostatkov do hrobu
(1) Mŕtvi sa ukladajú spravidla po jednom do každého hrobu, pokiaľ dôležitý všeobecný záujem
nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.
(2) Správca cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto pre hrob prepožičané
povoliť,aby do toho istého hrobu boli uložené ďalší mŕtvi a to so súhlasom okresného hygienika. Do
hrobky možno kedykoľvek uložiť ďalšie telá, pokiaľ je v nej voľné miesto.
(3) Pred uplynutím tlecej doby sa nesmie telo zosnulého vyňať zo zeme (exhumovať) len na pokyn
príslušného okresného hygienika alebo jeho súhlasom, a to za prítomnosti zástupcu správy
pohrebiska. Exhumáciu môžno vykonať len za dodržaní platných predpisov na náklady žiadateľa.
(4) Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania vysloveného zosnulým za jeho života, prípadne
podľa objednávateľa v urne alebo voľne.

(5) Správca pohrebiska môže dať povolenie na pripevnenie urny k náhrobku.Urna musí byť vložená do
osobitnej ochrannej schránky.
čl.5.
Stavby na pohrebisku
(1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu,
náhrobku, rámu) treba predchádzajúci súhlas správy pohrebiska.
(2) Pri vyhotovení stavby sa musí stavebník riadiť úpravami správcu pohrebiska,najmä pokiaľ ide o tvar,
rozmery,výzdobu alebo druh použitého materiálu. Pritom:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzacej hľbky,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:
- pri hrobe najmenej 80 x 200 cm,
- pri hrobke najmenej 90 x 200 cm
- pri detskom hrobe najmenej 60 x 160 cm
- pri hrobe dieťaťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 x 100
d) uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 60 cm
e) steny medzi hrobmi musia byť najmenej 60 cm.
(3) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný
stavebný materiál.
čl.6.
Zánik práva na prepožičané miesto
(1) Ak uplynie doba, na ktorú je správca pohrebiska povinný prepožičať miesto, zanikne právo na miesto
ak:
a) pomery na pohrebisku zneumožňujú prepožičať miesto na ďalšiu dobu,
b) nie je zaplatený poplatok na ďalšiu dobu pred uplynutím pôvodnej lehoty
c) pohrebisko alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušená alebo uzatvorená,
d) prepožičaná hrobka nie je udržovaná v dobrom stave.
Správca pohrebiska je povinný najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť oprávneného na tieto
skutočnosti.
(2) Keď právo na prepožičané miesto zaniklo, správca pohrebiska vyzve oprávneného,aby do 6 mesiacov
odstránil náhrobky rámy a pod.
čl.7.
Starostlivosť o prepožičané miesto
(1) Užívateľ je povinný udržiavať prepožičané miesto a jeho okolie v riadnom stave.
(2) Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve užívateľa,aby ich
primeranej lehote odstránil.
(3) Užívateľ miesta sa môže so správcom pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržovaní prepožičaného
miesta.
(4) Odpadky a podobné predmety sa môžu odkladať len na miestach k tomu určených. Udržiavanie
vyhradeného miesta a odvoz zabezpečuje správca pohrebiska.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Pohrebiská sú verejnosti
prístupné denne od 8,00 do 20,00 hodín.

Správca pohrebiska sa postará o to, aby tento poriadok na pohrebiskách bol umiestnený na prístupnom
mieste pohrebiska.
Cenník

Poplatky za hrobové miesta /na 10 rokov/

- poplatok za jedno hrobové miesto

400,- SK

- poplatok za dvojhrob

800,- SK

- detský hrob

200,- SK

- za miesto pre urnu

400,- SK

- za kryptu

2 000,- SK

Poplatky za obnovenie hrobovýh miest /na ďalších 10 rokov/
- poplatok za jedno hrobové miesto

500,- SK

- poplatok za obnovenie dvojhrobu

1 000,- SK

- poplatok za obnovenie detského hrobu

300,- SK

- poplatok za obnovenie miesta pre urnu

500,- SK

- poplatok za obnovenie miesta pre kryptu

3 000,- SK

