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Mesto Prešov 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č....12015, 
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Č. 87/1999 o ohlasovaní a dokladovaní zmien obsahu Digitálnej Vydanie: l
technickej mapy mesta Prešova Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Prešov č. 12212003, ktorým sa určujú niektoré podmienky 
užívania bytových domov na území mesta 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 8. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 07.09.2015 číslo: •..12015 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.••• 12015, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 87/1999 o ohlasovaní a dokladovaní 
zmien obsahu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov 
a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prdov č. 122/2003, ktorým sa určujú niektoré 
podmienky užívania bytových domov na území mesta 

Mestská rada v Prešove 

odporúča 
Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č ..... /2015, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 87/1999 o ohlasovaní a dokladovaní zmien 
obsahu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov 
a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 122/2003, ktorým sa určujú niektoré 
podmienky užívania bytových domov na území mesta 
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Pre§ov č..../2015,


9 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 

Č. 87/1999 o ohlasovaní a dokladovaní zmien obsahu Digitálnej 
 Vydanie: 1
technickej mapy mesta Prešov a Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesto Prešov mesta Prešov č. 122/2003, ktorým sa určujú niektoré podmienky 
uživania bytových domov na územi mesta 

Dôvodová správa 

V zmysle § 6 ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov, obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné 
nariadenia (ďalej len "nariadenie"), ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými 
zákonmi a medzinárodnými zmluvami. Nariadenia sú podzákonné normatívne právne akty, 
schválené obecným zastupiteľstvom, ktorých obsah je záväzný pre všetky fyzické a právnické 
osoby na území obce. 

Mestský úrad v Prešove na základe revízie platných všeobecne záväzných nariadení mesta 
dospel k záveru, že je potrebné predložiť niektoré platné nariadenia Mestskému zastupiteľstvu 
mesta Prešov na ich zrušenie, z dôvodu ich neefektívnosti, nekoncepčnosti a nesúladu 
s platnými zákonnými normami. Nariadenia vydané vo veciach územnej samosprávy, ktoré sú 
navrhnuté na zrušenie: 

1. Všeobecne 	záväzné nariadenie mesta Prešov č. 87/1999 o ohlasovaní a dokladovani 
zmien obsahu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, ukladá stavebníkovi povinnosť 
pred kolaudačným konaním stavby predložiť geodetickú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie stavby) Mestskému úradu v Prešove, Útvaru 
hlavného architekta, na ktoré samospráva nemá priame zákonné zmocnenie. Ide 
o duplicitnú povinnosť, ktoru stavebníkovi ukladá aj zákon Č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláška 
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
Podľa tejto zákonnej úpravy stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu odovzdať 
geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby stavebnému úradu. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 122/2003, ktorým sa určujú niektoré 
podmienky užívania bytových domov na území mesta upravuje vzájomné vzťahy mesta 
Prešov ako prenajímateľa s nájomcami mestských bytov a ostatnými užívateľmi pri užívaní 
bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo vlastníctve mesta Prešov, na ktoré 
územná samospráva nemá zákonné zmocnenie. Základné práva a povinnosti vlastníkov 
a nájomcov bytov a nebytových priestorov v bytom dome upravuje zákon č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ustanovenia 
Občianskeho zákonníka. V súčasnej dobe si bytové domy prostredníctvom spoločenstiev 
vlastníkov bytov upravujú tieto podmienky formou Domových poriadkov, ktoré sú verejne 
prístupné. 
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. •••/2015, Vydanie I!•••, 
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 1 !I 
Č. 87/1999 o ohlasovaní a dokladovaní zmien obsahu Digitálneje 
technickej mapy mesta Prešov a Všeobecne záväzné nariadenie Strana 

Mesto Prešov mesta Prešov č. 122/2003, ktorým sa určujú niektoré podmienky 1/1 
, 	 užívania bytových domov na území mesta 

Mesto Prešov v súlade s § 6 ods, l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č..... /2015, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 87/1999 


o ohlasovaní a dokladovaní zmien obsahu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov 

a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 122/2003, 


ktorým sa určujú niektoré podmienky uživania bytových domov na území mesta 


Článok l 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č, 87/1999 o ohlasovaní 
a dokladovani zmien obsahu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov 

Článok 2 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 122/2003, ktorým sa určujú 
niektoré podmienky užívania bytových domov na území mesta 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

1. 	Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 
dňa " ...... " .. a zvesený dňa "."........ . 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a sehválilo ho Mestské zastupiteľstvo 
mesta Prešov dňa ... " .... """ uznesením Č. ".12015. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov 	dňa 
.............. a zvesené dňa ............. . 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa " ......... .. 


V Prešove dňa ............. 


Ing. Andrea Turčanová 

primátorka mesta 
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VZN Č. 87/1999 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA PREŠOV 


Č. 87/1999 

O OHLASOVANí A DOKLADOVANí ZMIEN OBSAHU DIGITÁLNEJ TECHNICKEJ 
MAPY MESTA PREŠOV 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na základe ust. § 6 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva pre mesto Prešov toto 

Všeobecne záväzné nariadenie 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 74/1999 zo dňa 27.9.1999. 

Článok l 
Digitálna technická mapa mesta Pre§ov 

l. 	Digitálna technická mapa mesta Prešov (ďalej len DTMMPO) slúži potrebám subjektov, 
ktoré zaisťujú správu, výstavbu mesta a prevádzku jeho verejných zariadení. Účelom tvorby 
a údržby DTMMPO je poskytovať aktuálne informácie o území pre potreby: 

technicko-hospodárskeho a územného plánovania, 

prípravy projektovej dokumentácie stavieb, 

rekonštrukcie zastaralých častí mesta, 

evidencie a údržby nadzemných a podzemných inžinierskych sietí a ich zariadení. 


DTMMPO sa vyhotovuje postupne pre celé katastrálne územie mesta Prešov. 

2. 	 Obsah DTMMPO je určený STN 01 3410, 3411 a štruktúrou jej tvorby. Obsah mapy môže 
byť doplnený o ďalšie údaje podľa potrieb mesta Prešov. 

3. 	 Vlastníkom DTMMPO je mesto Prešov. 

Článok 2 

Tvorba a údržba DTMMPO 


Tvorbu a údržbu DTMMPO vykonáva mesto Prešov prostredníctvom správcu, na základe 
zmluvných vzťahov. 

Článok 3 

Ohlásenie a doloženie zmien obsahu DTMMPO 


l. 	 Povinnosť ohlásenia zmeny obsahu DTMMPO predložením geodetickej dokumentácie 
správcovi DTMMPO sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu (ďalej len stavebník), 
ktorých stavebná činnosť na katastrálnom území mesta Prešov má za následok zmenu obsahu 
DTMMPO. 

l 



VZ"! Č. 87/1999 

2. 	 Stavebník je povinný pred kolaudačným konaním stavby predložiť geodetickú dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie stavby) 11 Mestskému úradu, Útvaru 
hlavného architekta, ktorý mu vydá doklad o prevzatí dokumentácie. 

3. 	 Stavebník predloží doklad o prevzatí geodetickej dokumentácie (porealizačného zamerania) 
Útvarom hlavného architekta na kolaudačnom konaní. 

4. 	 Povinnosť stavebníka predložiť geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby 
(porealizačné zameranie) mestu Prešov v zmysle tohto VZN, bude obsahom stanoviska 
mesta Prešov k žiadosti stavebníka o vydanie stavebného povolenia. 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 


I. 	Povinnosť uložená stavebníkom týmto nariadením je v súlade so zákonom č.5011976 Zb. -
Stavebný zákon a vyhláškou č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania 
a stavebnom poriadku, v znení neskorších lmien a doplnení. 

2. 	 Kontrolu dodržiavania povinnosti ohlasovania a dokladovania zmien obsahu DTMMPO 
vykonáva mesto Prešov prostredníctvom Útvaru hlavného architekta na kolaudačných 
konaniach stavieb. 

3. 	 Za porušenie ustanovení tohto nariadenia budú pre fyzické osoby ukladané sankcie podľa 
zákona Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Primátor mesta 
môže uložiť právnickým osobám za porušenie tohto nariadenia pokutu až do výšky 100 000,
Sk. 

4. 	 Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
uznesením Č. 7411999 z 27.9.1999 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia 
na úradnej tabuli mesta Prešov, tJ od 14.10.1999. 

V Prešove 29.9.1999. 

Ing. Juraj Kopčák, v. r. 
primátor mesta 

Odkazy: 

II 	§ 39 ods. 2 písm. bi, el vyhl. č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania 
a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení. 

2 



VZN č, 122/2003 

VŠEOBECNE ZÁVÄzNÉ NARIADENIE 

MESTA PREŠOV 


č.122f2003, 


KTORÝM SA URČUJÚ NIEKTORÉ PODMIENKY uživANIA BYTOVÝCH DOMOV NA 

ÚZEMi MESTA 


Mestské zastupitel'stvo v Prešove v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR Č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení, v znení neskorš!ch zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

Úvodné ustanovenia 

Článok l 
1. 	 Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 122/2003, ktorým sa určujú niektoré 

podmienky užívanie bytových domov na území mesta upravuje vzájomné vzťahy prenajímateľa, 
nájomcov mestských bytov a ostatných uživateľov pri užívaní bytov a nebytových priestorov (ďalej 
len NP) v dome VO vlastníctve mesta, spôsob zabezpečovania poriadku, pokoja a čistoty v dome a 
jeho okolí, ako aj spôsob užívania spoločných priestorov a spoločných zariadení domu vo 
vlastníctve mesta. V niektorých častiach sa toto všeobecne záväzné nariadenie vzťahuje aj na 
vlastníkov bytov a ostatných užívateľov v bytových domoch. 

2. 	 Základné práva a povinnosti vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome upravuje 
zákon Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisova 
Občiansky zákonník. 

PRVÁ ČAsf 

Článok 2 

Práva a povinnosti nájomntkov bytov pri uživaní bytov 
I. 	 Nájomcovia, podnájomníci a osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti majú právo užívať byt 

a jeho príslušenstvo, právo užlvať spoločné priestory a spoločné zariadenia domu a právo používať 
služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívanim bytu. 

2. 	 Nájomca, podnájomník a ostatné osoby žijúce v spoločnej domácnosti sú povinní riadne užívať byt, 
spoločné priestory a zariadenia domu a riadne plniť povinnosti, ktoré sú spojené s užívaním bytu. 

3. 	 Nájomcovia sú povinní pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie 
zabezpečujúce ostatným nájomcom výkon ich práv. 

4. 	 Ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady 
spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou 
údržbou bytu upravuje osobitný predpis.( I) 

5. 	 Nájomca bytu je povinný oznámiť prenajímatel'ovi bez zbytočného odkladu potrebu väčšieh opráv 
v byte, ktoré má znášať vlastník a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla 
nesplnením tejto povinnosti. 

6. 	 Ak sa nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráva bežnú údržbu bytu, má prenajímateľ 
právo tak urobiť po predchádzajúcom upozornení nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od 
neho náhradu. 

7. 	 Nájomca je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám, alebo ti, ktorí s ním 
bývajú, Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu závady 
a poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu. 

8. 	 Nájomca bytu alebo NP môže v dome vykonávať stavebné úpravy len so súhlasom prenajimatel'a a 
v súlade s platnými právnymi predpismi.(2) 



VZN č.122/2003 

Článok 3 

Práva povinnosti vlastnika bytu a nebytového priestoru v dome 

I. 	Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome je povinný dbať na záujmy ostatných obyvateľov 
domu, neohrozovať a nerušiť ich úpravami vlastného bytu, nemeniť vzhľad domu bez súhlasu 
väčšiny vlastníkov v dome. 

2. 	 Vlastník bytu a nebytového priestoru má právo zúčastňovať sa na správe domu, 
rozhodovať ako podielový spoločník o spoločných častiach, spoločných zariadeniach, 
príslušenstve a pozemku. (3) 

(1 )Občiansky zákonník § 687 

(2)Zákon Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnkov 

(3)§ 14 Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení zákona č. 15111995 Z. z. 

DRUHÁ ČASŤ 

Užfvanie bytového domu 

Článok 4 

Užívanie spoločných priestorov a zariadeni domu 


l. 	 Spoločnými časťami a zariadeniami domu sa rozumejú priestory a zariadenia určené na spoločné 
užívanie. 

2. 	 Spoločnými časťami SÚ najmä vchody, chodby, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, 
základy domu, strechy, obvodové múry, priečelia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé 
nosné konštrukcie. 

3. 	 Spoločnými zariadeniami domu sú najmI! výťahy. práčovne, sušiarne, vrátane technologického 
zariadenia, kotolne, kočikárne, spoločné televízne antény, komíny, hromozvody, vodovodné, 
teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to i v prlpade, ak sú umiestnené 
mimo domu. 

4. 	 Spoločné časti a zariadenia domu možno užlvať iba na účely, na ktoré sú stavebne určené ak sa 
prenajlmateľ a nájomcovia nedohodnú inak. V týchto priestoroch a zariadeniach nie je dovolené 
uskladňovať materiály, ktoré môžu vyvolať bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru. (4) 

5. 	 Na chodby, schodištia a iné spoločné priestory nie je možné dlhodobo umiestňovať predmety, ktoré 
by bránili ich spoločnému užívaniu alebo ktoré by mohli v prípade vzniku požiaru, alebo inej 
živelnej udalosti sťažiť záchranné práce. 

6. 	 Opravy, údržbu, prípadne revízie spoločných priestorov a zariadeni domu zabezpečuje prenajímateľ. 
(5) 

Článok 5 

Pokoj v dome 

l. 	 Vlastník bytu, nájomca, podnájomník a osoby • ktoré s ním žijú v domácnosti, ako aj iné osoby 
zdržiavajúce sa s jeho súhlasom v dome, sú povinní správať sa tak, aby nerušili nájomcov 

2 



VZN é.122/2003 

a ostatných uživateľov iných bytov a NP nadmerným hlukom, nerobili výtržnosti, ani inak 
nezhoršovali podmienky riadneho užívania bytov a NP v dome. 

(4)Vyhláška MZP SR 532/2002 Z. z. , ktorou sa vykonáva stavebný zákon, § 15 
(5) Zákon Č. 5011976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku, § 86 

2. 	 Za nočný pokoj je považovaný čas od 22:00 hod. do 6:00 hod. nasledujúceho dňa. V tomto 
čase nie je povolené vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala nadmerný hluk. 
V uvedenom čase nie je dovolené hrať na hudobných nástrojoch, spievať, hlučne sa zabávať, ani 
iným spôsobom 1 napr. používaním práčky alebo iných zariadeníl rušiť ostatných užívateľov. 
Televlzne, rozhlasové a ostatné audiovizuálne zariadenia je potrebné sUšiť na izbovú počuteľnosť. 

3. 	 Rekonštrukčné práce je možné vykonávať vzhľadom na dopad z hľadiska záťaže hlukom, 
vibráciami a užívania spoločných priestorov - výťahov len v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod" (6) 

Článok 6 

Poriadok a čistota v dome a jeho okoli 
I. 	 Zachovanie čistoty a poriadku v spoločných častiach a zariadeniach domu zabezpečujú 

nájomcovia bytov ft NP. 
2. 	 Nájomca bytu a NP, podnájomníci a osoby, ktoré s nim žijú v domácnosti, sú povinné bezodkladne 

na vlastné náklady odstrániť znečistenie spoločných priestorov, ktoré spôsobil sám, jeho domáce 
zviera, pripadne jeho návštevník. 

3. 	 Nájomca, ktorý v pivnici určenej nájomnou zmluvou ako príslušenstvo bytu uložl potraviny, je 
povinný vykonať také opatrenia, aby uložené potraviny neboli zdrojom šírenia pachu, hmyzu 
a hlodavcov. 

4. 	 V prípade vykonávania stavebných úprav v byte stavebníka, ktoré sú spojené so znečisťovaním 
spoločných priestorov v dome, najmä na schodisku, je stavebník povinný zabezpečiť ich priebežné 
čistenie, v čase búracích prác zabezpečovať čistenie denne. Stavebný odpad je stavebník povinný 
odstrániť na vlastné náklady, tento nemôže skladovať na verejnom priestranstve, resp. v spoločných 
priestoroch, ktoré plnia funkciu únikových ciest. 

(6)Naríadenie vlády SR č. 4012002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 

5. Systém nakladania s odpadmi upravuje VZN č.103/2001 o odpadoch. 
6. 	 Veľkoobjemový odpad a biologický odpad zo zelene, lístie, konáre, od občanov zber je 

zabezpečený pristavením veľkoobjemových kontajnerov podl'a plánu mesta a potrieb lokality 
aspoň dvakrát ročne.(7) 

7. 	 Vlastník a nájomca bytu a NP je povinný zhromažďovať komunálny odpad, v prípade, že sú 
vytvorené podmienky pre separáciu je povinný jednotlivé zložky ukladať do vyhradených nádob. 

8. Vlastník a nájomca bytu nesmie znečisťovať stanovište kontajnerov, nesmie poškodzovať 
zberné nádoby, ani ich premiestňovať, nesmie zhromažďovať a ukladať komunálny odpad na 
verejných priestranstvách, chodníkoch, parkoviskách a na zeleni. 

9. 	 Vlastnik a nájomca bytu nesmie do zberných nádob a kontajnerov na komunálny 
odpad ukladať horúci popol, zeminu, stavebnú suť, vel'korozmerný odpad, uhynuté zvieratá, 
horl'avý, výbušný materiál. 
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IO. Vlaslník a nájomca bytu nesmie znemožnil' I napr. parkovaním auta I vykonávanie pravidelného 
odvozu odpadu. 

II.Vlastník a nájomca bytu nesmie odhadzovať odpadky do kanalizačných zariadení lzáchody a 
výlevky I a vyhadzovať odpad z okien. 

l2.Vlastník ( sprävca , užívatel') 	priľahlej nehnuteľnosti je povinný čistiť chodník. Chodník hl"dničf 
S nehnuteľnosťou, keď je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh pozemku, slúžiaci iným ako 
komunikačným účelom. Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokia!' ich oddelenie od vozovky, 
alebo komunikácie je zreteľne výškovo, alebo vodorovne označené. Na miestach, kde chodník nie 
je vyznačený, treba čistiť pruh šírky 2 m priliehajúci k nehnuteľnosti. Chodník musí byť riadne 
vyčistený v čase od 19:00 do 6:00 hod., v ostatnom čase pod!'a potreby.(8) 

(7) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov číslo 103/200 l o odpadoch 
(8) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov číslo 63/1996 o čistote mesta 

Článok 7 

Informačné zariadenia v nájomnom dome 
I. 	 Nájomca bytu a NP je povinný označiť ním užívaný byt, alebo NP a poštovú schránku svojím 

menom, resp. názvom firmy.(9) 
2. 	 Prelllljímateľ označí spoločné priestory v dome s určením charakteru účelu ich využitia. 
3. 	 Prelllljímateľ zabezpečuje viditeľné označenie hlavného uzáveru vody, plynu, elektrickej energie a 

hlavný merač množstva vody / SV, TÚV /. 
4. 	Prenajímateľ je povinný pri vstupe do domu umiestniť požiarno· poplachové smernice, 

evakuačný plán a nákres únikových východov. 
5. 	 Za odborné prehliadky inštalovaných elektrických zariadeni zodpovedá prenajímate!'. 

Článok 8 
Vyvesovanie a vykladanie veci z balkóna 

I. 	Veci uložené, alebo vyvesené v oknách, na balkónoch a loggiách viditeľných z verejného 
priestranstva nesmú rušiť vzhl'ad domu. 

2. 	 Kvety umiestnené na parapetoch okien, na balkónoch a loggiách musia byt' bezpečne zaistené proti 
pádu. Pri ich polievaní nesmie voda pretekaním poškodzovať dom, verejné priestranstvo a osobný 
majetok ostatných nájomníkov a chodcov. 

3. 	 Balkón a loggia musia byť užívané v súlade s § 29 vyhlášky 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 

Článok 9 

Chov domácich zvierat 
I. 	 Domáce zvieratá, najmä mačky a psov, možno chovať v byte iba v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením mesta č.1 0812002 o chove a držaní zvierat na území mesta. 
2. 	 Vlastníci domácich zvierat sú povinní dbať na to, aby zvieratá nespÔsobovali nečistotu v dome a 

jeho okoU. Zvieracie exkrementy sú povinní bezodkladne odstrániť do nádob komunálneho odpadu. 
(9)Zákon Č. 507/200 I o poštových službách § 30 

3. 	 Vlastnlei domácich zvierat sú povinní zabezpečit', aby zvieratá nespÔsobovali škody a 
neobťažovali ostatných užívatel'ov domu najmä hlukom a pachom. 

4. 	 Je zakázané chovať, alebo držať zvieratá na balkónoch, v pivniciach a v iných spoločných 
priestoroch domu. 
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Článok Ul 

Televizne a rozhlasové antény 
1, Televízne, rozhlasové a satelitné antény na vonkajšej fasáde nájomných domov je možné zriaďovať 

len na základe p[somného súhlasu prenajímatel'a. 
2. 	 Zakazuje sa osadzovať anténne systémy bez povolenia na strechy nájomných domov. Tieto je 

potrebné osadzovať odborne spôsobilou osobou so súhlasom prenajímateľa. 

Článok II 

Strechy nájomných domov 


Ploché strechy nájomných domov, ktoré nie sú pochôdzne, nie je možné užívať nájomcami. Na týchto 
strechách sa zakazuje akákol'vek činnosť a pohyb nájomcov, podnájomníkov a ostatných osôb žijúcich 
v spoločnej domácnosti. 

TRETIA ČASŤ 

Priestupky a sankcie 

Článok 12 
I. 	 Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je príestupkom podl'a § 48 zákona SNR č. 372/90 

Zb., za ktorý môže byť fyzickým aj právnickým osobám príslušníkom Mestskej polIcie v Prešove 
uložená bloková pokuta do výšky I 000,- Sk a v správnom konaní príslušnými orgánmi štátnej 
správy pokuta taktiež do výšky l 000,- Sk. 

2. 	 Primátor mesta Prešov môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe 
oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000,- Sk, Pri ukladaní pokuty sa postupuje podl'a 
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Článok 13 

Kontrola dodržiavania VZN 
Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú: 

príslušníci Mestskej polície v Prešove, 
správca, resp. prenajímateľ, 
zamestnanci odboru mestských organizácií a verejnoprospešných činností, 
poslanci mestského zastopiteľstva. 

Článok 14 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
l. 	 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Prešove dňa 

24.11. 2003, uznesením Č. 99/2003. 
2. 	 Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prešov, 

t.j. dňom 19.12.2003, 

V Prešove dňa 24.11. 2003 

Ing. Milan Benč 
primátor mesta 
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