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N  á  v  r  h  
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____________________________________________________________ 
 
Predkladate ľ:             Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh 
všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
.../2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto  

 
Zodpovedný:   Návrh uznesenia miestneho 

zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dominik Juhász 
vedúci oddelenia obchodu, 
verejného poriadku a miestnych 
daní 

 - v materiáli  

  
Spracovate ľ:     Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Zuzana Čierniková 
odborná referentka referátu 
verejného poriadku a čistoty 
 
Mgr. Michal Drotován 
vedúci referátu ochrany prírody a 
starostlivosti o životné prostredie 
 
Ing. Katarína Rausová 
vedúca oddelenia dopravy 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- protest prokurátora 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 

 



 
 

Návrh uznesenia  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A: v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora zo dňa 7. februára 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
 
 
B: s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 15. mája 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Všeobecná časť 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „návrh VZN“) bol spracovaný 
z dôvodu podaného protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „VZN“), ktorý bol doručený 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 13. 2. 2013 a tvorí súčasť predkladaného 
materiálu. Po preštudovaní protestu prokurátora (ďalej len „protest“) navrhujeme 
protestu vyhovieť. V navrhovanom znení sú taktiež zapracované požiadavky, ktoré 
vyplynuli z praxe a ktorých účelom je sprehľadnenie a precizovanie právnej úpravy. 
Navrhované znenie VZN nemá organizačný dosah ani vplyv na rozpočet mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 
 

Protest obsahuje nasledovné námietky: 
 

1. Vymedzenie predmetu úpravy VZN ustanovené v § 1 ods. 1 VZN 
nekorešponduje so splnomocňovacím ustanovením a obsahom právnej 
úpravy VZN.  
 

2. Vymedzenie pojmu „verejné priestranstvo“ v § 1 ods. 2 VZN a pojmu 
„zariadenie na verejnom priestranstve“ v § 1 ods. 3 VZN v dôsledku využitia 
demonštratívneho spôsobu považuje z dôvodu neurčitosti za narúšajúci 
princíp právnej istoty a predvídateľnosti práva. 

 
3. Úpravu zákazu umiestňovať plagáty, inzeráty a propagačné materiály na 

miesta, ktoré na to nie sú určené v § 2 ods. 2 písm. h) VZN považuje vo 
vzťahu k fyzickým osobám za nadbytočnú z toho dôvodu, že aj bez úpravy 
VZN je takéto konanie zákonným znakom skutkovej podstaty priestupku proti 
verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
priestupkoch“). 

 
4. Uloženie povinnosti odstraňovať sneh a ľad počas predajnej a prevádzkovej 

doby prevádzkovateľom v bezprostrednom okolí prevádzky podľa § 2 ods. 4 
VZN  považuje za rozporné so zákonom, nakoľko neexistuje zákonný podklad, 
na základe ktorého by mohla obec prenášať takúto povinnosť na 
prevádzkovateľov, a právnu normu považuje za nezrozumiteľnú a v rozpore 
s princípom právnej istoty aj z dôvodu územného vymedzenia povinnosti, 
ktoré je upravené slovným spojením „bezprostredné okolie“. 

 
5. Ustanovenie § 2 ods. 7 VZN považuje za právne neurčité, pričom povinnosť 

zakotvená v tomto ustanovení sa kryje s povinnosťou ustanovenou v § 2 ods. 
1 VZN. 

 
6. Povinnosť udržiavať čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej 

nehnuteľnosti tak, aby sa tým nenarušil vzhľad alebo prostredie mestskej 
časti, alebo neznečistilo verejné priestranstvo, ustanovená v § 2 ods. 8 VZN 



sa vo vzťahu k právnickým osobám kryje s povinnosťou ustanovenou v § 28 
ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislava v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Bratislave“).  

 
7. Povinnosti správcu verejného priestranstva v súvislosti s čistením a zimnou 

údržbou verejných priestranstiev ustanovené v § 3 VZN sú v rozpore s § 9 
ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov z toho dôvodu, že ukladá povinnosti aj orgánom 
štátnej správy, a to nad rámec stanovený § 9 ods. 1 cestného zákona. 

 
8. Ustanovenie § 3 ods. 4 VZN, ktoré zakladá povinnosti správcu verejného 

priestranstva pri výkone zimnej údržby v spojení s § 1 ods. 2 VZN, v zmysle 
ktorého definícia verejného priestranstva zahŕňa aj chodník, je v rozpore s § 4 
VZN, ktorý ustanovuje povinnosti iných osôb pri zimnej údržbe chodníkov.  

 
9. Pokiaľ sa jedná o použitie slova „nedostatky“ v § 4 ods. 1 VZN namiesto 

zákonného použitia pojmu „závady“, ak dochádza k prepisu ustanovení 
zákona do znenia všeobecne záväzného nariadenia, malo by ísť o doslovný 
prepis ustanovenia zákona, pretože opačný postup je spôsobilý vyvolať 
nepriaznivé právne dôsledky. 

 
 
Osobitná časť 
 

1. Doplnenie splnomoc ňovacích ustanovení – o § 4 ods. 3 písm. f) a g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), nakoľko tieto ustanovenia vymedzujú 
samosprávnu pôsobnosť obce (mestskej časti) vo veciach výstavby, údržby 
a vykonávania správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev 
a obecných zariadení a vo veciach zabezpečovania verejnoprospešných 
služieb – aj udržiavania čistoty v obci a správy a údržby verejnej zelene. Ďalej 
sa navrhuje doplniť splnomocňovacie ustanovenie o § 6 ods. 1 zákona 
o obecnom zriadení, ktorý predstavuje generálne zákonné splnomocnenie vo 
veciach samosprávnej normotvorby a nadväzujúci čl. 18 ods. 4 písm. a) 
štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov. 

 
2. § 1 ods. 1 úvodné ustanovenie  – rozšíril sa predmet úpravy všeobecne 

záväzného nariadenia o právnu úpravu rozsahu povinností v súvislosti 
s odstraňovaním závad v schodnosti chodníkov na území mestskej časti. 
Vzhľadom na novelu právnej úpravy § 28 ods. 2 písm. a) zákona o Bratislave 
účinnej od 1. 12. 2013 sa okruh subjektov, voči ktorým môže mestská časť 
vyvodzovať zodpovednosť v zmysle zákona o Bratislave rozširuje aj na fyzické 
osoby oprávnené na podnikanie, na čo reflektuje aj navrhované znenie. 

 
3. § 1 ods. 2 – pojem „trhovisko“ sa nahrádza čo do obsahu širším slovným 

spojením „trhové miesto“,  ktorého legálnu definíciu vymedzuje § 2 ods. 1 
písm. a) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov 



 
4. § 1 ods. 4  – dopĺňa sa definícia pojmu „chodník“ na účely § 3 nariadenia 

s poznámkou pod čiarou, ktorá odkazuje na príslušné zákonné ustanovenie 
obsahujúce legálnu definíciu pojmu 

 
5. § 2 ods. 2 písm. h) – sa vypúšťa z dôvodu nadbytočnosti vo vzťahu 

k fyzickým osobám s ohľadom na existujúce zákonné vymedzenie zákazu v § 
47 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch. Vo vzťahu k právnickým osobám 
a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pozri bod 9. 

 
6. § 2 ods. 4 – ustanovenie povinností prevádzkovateľom predajných zariadení, 

zariadení poskytujúcich služby a prevádzkarní, ktorých vstup alebo predajný 
pult je orientovaný na verejné priestranstvo sa vymedzuje čo do územného 
rozsahu určito a zároveň sa vypúšťa povinnosť zabezpečovať čistotu 
a poriadok odstraňovaním snehu a ľadu, čím dochádza k vyhoveniu protestu 
v tejto časti. 

 
7. § 2 ods. 7, 8 a 9  – z dôvodu prehľadnejšej systematickej úpravy § 2 sa 

ustanovenia § 2 ods. 9, 10 a 11 v tom istom znení presúvajú do § 2 ods. 7, 8 a 
9. 

 
8. § 2 ods . 10 – ustanovenie vychádza z § 2 ods. 8 VZN, pričom adresátom 

povinnosti je výlučne fyzická osoba, nakoľko vo vzťahu k právnickým osobám 
a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie túto povinnosť zakotvuje § 28 
ods. 2 písm. a) zákona o Bratislave, uvedenou zmenou dochádza k úprave 
v zmysle protestu.  

 
9. § 2 ods. 11  – povinnosť vymedzená v § 2 ods. 2 písm. h) VZN sa upravuje 

samostatne pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, za 
účelom vymedzenia zodpovednosti týchto subjektov, nakoľko v praxi 
dochádza k znečisťovaniu verejných priestranstiev a zariadení na verejnom 
priestranstve v dôsledku konania fyzických osôb na príkaz.  

 
10. § 2 ods . 12 – ustanovenie vychádza zo znenia § 2 ods. 7 VZN, pričom okruh 

zodpovednostných subjektov sa rozšíril o fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie. Zároveň dochádza k precizovaniu vymedzenia právnej povinností 
týchto subjektov.  

 
11. § 3 – všetky ustanovenia § 3 VZN sa vypúšťajú z dôvodu nadbytočnosti 

a zasahovania do pôsobností subjektov mestskej časti nepodradených. 
Pôvodný § 4 VZN sa prečísluje na § 3 

 
12. § 3 ods.  1 – slovo „nedostatok“ sa nahrádza slovom „závady“ z dôvodu 

užívania tohto pojmu zákonnou úpravou, ktorá predstavuje právnych základ 
ustanovenia povinností vo veciach zabezpečovania schodnosti chodníkov.  

 
13. § 3 ods.  4 – dochádza k zmene celého znenia za účelom presného 

zakotvenia rozsahu povinností subjektov na úseku zabezpečovania 
schodnosti chodníkov čo do času aj miesta, na ustanovenie nadväzuje 
poznámka pod čiarou. 



 
14. § 4 – pôvodný § 5 VZN sa prečísluje na § 4. 

 
15. § 5 – pôvodný § 6 VZN sa prečísluje na § 5. Navrhované zmeny v úprave 

ustanovení pojednávajúcich o sankciách vychádzajú zo znenia zákona 
o Bratislave po novele, ktorá je účinná od 01.12.2012. V zmysle uvedenej 
novely zákona o Bratislave dochádza k zmene § 28, kde sa slová „starosta 
mestskej časti“ nahrádzajú slovami „mestská časť“ a okruh subjektov, voči 
ktorým môže mestská časť vyvodzovať zodpovednosť v zmysle zákona 
o Bratislave sa rozširuje aj na fyzické osoby oprávnené na podnikanie. 
V odkaze k týmto ustanoveniam navrhujeme doplniť sadzbu pokuty určenej 
príslušnými zákonmi.  

 
16. § 6, § 7 a § 8 – pôvodné § 7, § 8 a § 9 VZN sa prečíslujú na § 6, § 7 a § 8. 

 
Navrhovanými zmenami obsiahnutými v bodoch 1., 2., 5., 6., 8. 9., 10., 11. a 12. 

dochádza k zosúladeniu právnej úpravy VZN s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky v zmysle protestu.  



OKRESNÁ PROKURATÚRA BRATISLAVA I 
Kvetná 13 
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Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrcžie 3 
81421 Bratislava j 

V áš list číslo/zo df\a Naše číslo 
Pd 148/12-15 

Vec 

Vybavuje/~ 

JUDr. Satinová 
20836623 

Bratisla\él 
07.02.20]) 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 12/2011 z 13. 
decembra 2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto - protest prokurátora 

Proti Všeobecne zavaznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Staré J'vlc,t.· 
Č. 12/2011 z 13. decembra 2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej čast, 

Bratislava - Staré Mesto (ďalej len "VZN") v jcho ustanoveniach § I ods. l, ods. 2, ods. 3. ~ -
ods. 2 písm. hl, ods. 4, ods. 7, ods. 8, § 3, § 4, podávam podľa § 22 ods. I písm. a) bodu 2 
zák. Č. 153/200 I Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon CI 

prokuratúre") 

protest prokurátora 

a žiadam, aby ste mu v lehote do 30 dní od jeho doručenia podľa § 25 ods. 2, ods. 3 zákona. 
prokuratúre vyhoveli a aby ste VZN v označených ustanoveniach v lehote do 90 dni 
doručenia protestu prokurátora nahradili ustanoveniami zodpovedajúcimi zákonu. 

Podľa § 25 ods. 2, ods. 3 zákona o prokuratúre: ,,(2) OrKán verejnej .Iprávyje I'0vinlli ( 
rro!csle rozhodnúť do 30 dni od doručenia protestu. 
(3! Ak orKán verejnej clprávy protestu prokurátora vyhovie. je povinný bez zhyioóu,'hc 
odkladu, najneskôr do 90 dni od doručenia protesiu prokurátora, nezákonný v.Í'cohccnc 
CiÍHCl1\'· právny predpis zruiiil: prípadne nahradiť v§eohecne záväzným právnym predpisuj); 
klon', hlldc \' súlade so zákonom a s ostatnými v.Í'eohecne záväznými právnymi predpism!" 

Podľa § 250zťa ods. l zák. Č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku \ znen, 
neskorších predpisov, ,,Ak ohec aleho vyii/ii územný celok nezruiií alebo nezmení na 
prolc\{/f prokurátora svoje v.5cobecne záväzné nariadenie, môže prokurátor vo "ec iuc /, 

Okresna prokuratúra Bratislava I, Kvetná ulica číslo 13, P.O, BOX 65, 820 05 Bratislava 
telefón: 02-5556 6418. 5556 6419, 5556 6420, 2083 66 t I 

fax: 02-55566448 



územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu \'.<;coÍJecl1e 

nariadenia so zákonom. Vo veciach pri plnení úloh štátnej správy môže 
súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia aj s (j 

\',<.,~eobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a oSlafl7):'ch Ul)!,C!ľiO\' 

<;látnej správy. ". Podľa odseku 3 tohto ustanovenia zákona je príslušn\m na 
Krajský súd v Bratislave. 

Odôvodnenie 

Na svojom zasadnutí 14. septembra 2010 sa Miestne zastupiteľstvo mestskej 
Bratislava - Staré Mesto uznieslo na všeobecne záväznom nariadení Č. 12/2011 o dodrži,mll1i 
čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. VZN nadobudlo úéinl1Cbť 
Ol. januára 2012. 

V úvodnej časti VZN je uvedené. že miestne zastupiteľstvo sa na ňom uznieslo podľa 
§ IS ods. 2 písm. a) zák. Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave \ 
znení neskorších predpisov (ďalej len .,zák. Č. 377/1990 Zb."), v zmysle § 4 ods. 3 písm. n) 
zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon () 
obecnom zriadení") a § 9 ods. 3 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ccstn\ 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon"). 

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zák. Č. 377/1990 Zb.: "Miestnemu zastupiteI:ľtvu je 
vyhradené uzná.fať sa na v.feobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časľ.·· 

Podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení: "Obec pri 'ýkone samo.ljJrá\'y 
najmä zabezpečuje verejný poriadok v ohci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktOlJích 
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určilOm mieste." 

Podľa § 9 ods. 2, ods. 3 cestného zákona: ,,(2) Závady v schodnosti priechodov pre 
chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdn.ých úsekoch ciest cez ohce, ako aj závady v 
schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať 
,Iprávcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k 
nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo 
miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo 
užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. 
(3) Rozsah povinností uvedených v odseku 2 upravujú s prihliadnutím na miestne pomery 
obce svojimi vií:eobecne záväznými nariadeniami." 

Citované ustanovenia zákonov, na ktoré je poukaz v úvodnej časti VZN, zmocňujú obec 
k vydávaniu všcobccne záväzných nariadení v oblasti samosprávy. 

Za vhodné považujem obsiahnuť v takomto úvodnom ustanovení aj § 6 ods. l, príp. § 6 
ods. 2 zákona o obecnom zriadení v závislosti od toho, či ide o úpravu v oblasti štátnej správy 
alebo o úpravu v oblasti samosprávnej pôsobnosti obce. 

Podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení: "Obec moze vo veciach územnej 
samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byt' v rozpore s Ústavou Slovenskej 
republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila 
súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom." 

Podl'a konštantnej judikatúry Ústavného súdu SR: " Hranice rozhodovacej právomoci 
obcí, ale aj právomoci vydávať všeobecne záväzné nariadenia sú dané tými ústavnými 
článkami, ktoré pre úpravu určitých vzťahov výslovne ustanovuje právny predpis 



vyššieho stupňa právuej sily - zákon. 2. Právnu povinnosť možno uložiť iba zákunom 
alebo na základe zákoua a v jeho medziach. Toto platí predovšetkým pri výkonnej moci. 
ale aj pre obce, pokiaľ rozhodujú vo veciach samosprávy všeobecne záväzným 
nariadením. (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. Il. ÚS 60/97 zo 6. maja 
1998 zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 61, pod Č. 167:1998 )." 

Citujúc nález Ústavného súdu SR č.k. I. ÚS 53/00 z 25.04.2002 (uverejnen:: v zbierke 
zákonov Slovenskej republiky, čiastka 109, pod Č. 25 J /2(02): "Vymedzenie samostatnej 
(samosprávnej normotvornej pôsobnosti obcí v čl. 68 Ústavy Slovcnskej republik) určuje 
rámec umo):ľíujúci vydávanie všeobecne záväzných nariadení obciam (konkrétne ObeCn)111 
zastupiteľstvám) aj bez zákonného splnomocnenia, pokiaľ sú vydávané vo wciaeh územnej 
samospráv) a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona. Rozsah 
normotvornej činnosti obecných zastupiteľstiev je vždy obmedzený žákladn}mi prúvami a 
slobodami garantovan>mi (!stavou Slovenskej republiky. Ak orgán územnej samospráv, 
všcobecne záväzným nariadením ustanoví podmienky obmedzujúce základné práva a 
slobody, komi tak nad rámce čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a dostáva sa do rozporu aj s 
§ 6 ods. l zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého nariadenie obce nesmie odporovať 
(]stavc Slovenskej republiky ani zákonu. Všeobecne záväzným nariadením ani v samostatnej 
pôsobnosti obce nemožno upravovať "miestne záležitosti" v rozpore s existujúcou zákonnou 
úpravou." 

Podľa § I, ods. I, ods. 2, ods. 3 cestného zákona: ,,(1) Tento zákon upravuje výstavbu. 
užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov 
pozemnýcfI komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov iitátnej správy (9' 3) a 
orgánov iitá/neho odborného dozoru (§ 3c) vo veciach pozemných komunikícií. 

(2) Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického 
vybavenia na 
a) dial'nice, 
b) cesty, 
c) miestne komunikácie, 
d) účelové komunikácie. 
(3) Pozemnú komunikáciu tvori cestné teleso a jej súčasti. Cestné fe/eso je ohraničené 
vonkajšimi hranami priekop, rigolov, ná.\ypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových 
múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými 
obrubami chodníkov alebo zelen.Vch pásov." 

Podľa § 3d ods. 5 písm. d) cestného zákona: ,,správu pozemných komunikácií 
vykonávajú, ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne komunikácie a 
účelové komunikácie vo vlastníctve obce - obce, prípadne právnické osoby nimi na tento 
účel založené alebo zriadené." 

Podľa § 3d ods. 6 cestného zákona: "Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú 
povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú 
určené.'" 

Podľa § 3 ods. 2 cestného zákona: "Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej 
správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie 
dopravných značiek, dopravných zariadeni a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci 
preneseného výkonu .'itátnej ,Iprávy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych 
komunikácií a účelových komunikácii." 

Podľa § 3 ods. 4 písm. aj cestného zákona: "Obvodné úrady dopravy v sídle kraja 
vykonávajú štátnu .Iprávu vo veciach ciest l triedy." 



Podľa § 3 ods, 5 písm, a) cestného zákona: "Obvodné úrady dopravy vykonávajú šlúlnu 
správu vo veciach ciest IL a IIL triedy," 

Podľa § 9 ods, l cestného zúkona: "Závady v zjazdnosti dia!'níc, ciest a mieSln}ch 
komunikácií sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia, Správcovia slÍ 1'()1'inJ7i 
vykonávať pravidelné kontroly bezpečnosti pozemných komunikácií, ktoré sú SlÍälSľOli 

transeurópskej cestnej siete a prieskumy možného vplyvu prác na týchlo ]7ozclI1l1jch 
komunikáciách na hezpečnosť a plynulosť cestnej premávky," 

Podľa § 9 ods, 2 cestného zákona: ,,Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na 
miestnych komunikáciách a pre jazdných úsekoch ciest cez ohce, ako aj závady,' schodnoslÍ 
miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstrG71ovať ,\právcol'Ía 
miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov pri!'ahlých k nehnutel'nosli, kloní sa 
nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou aleho miestnou komunikáciolI. slÍ 
povinní bez prieťahov odl,traňovať vlastníci, správcovia aleho užívatelia nehnuleľnosli, 

pokia!' tieto závady vznikli znečistením, po!'adovicou alebo snehom," 
Podľa § 9 ods, 3 cestného zákona: "Rozsah povinností uvedených v odseku 2 uprm'ujú s 

prihliadnutím na miestne pomery ohce svojimi v§eohecne záväznými nariadeniami," 
Podľa § 9 ods, 4 cestného zákona: "Na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípodne 

schodnosti možno používať chemické po,lypové materiály v súlade s osobitnými predpismi (/ 
len tam, kde je to nevyhnutne potrehné, Spôsob a rozsah ich použitia ustanovuje lykonámcí 
predpis. '" 

Podľa § 9 ods. 5 cestného zákona: "Pri znečistení diaľnice, cesty aleho miestnej 
komunikácie, ktoré spôsobí aleho môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten kto 
znečistenie ,1]7ôsobil, hez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stanl. ak 
sa tak nestane, je povinný uhradil' ,Iprávcovi komunikácie náklady spoIené s odstránením 
znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu," 

Podľa § 9 ods, 7 cestného zákona: "Ustanovenie odsekov 5 a 6 platí aj pri poiikodení 
alebo znečistení, ktoré spôsohí alebo môže ,Ipôsobiť závadu v schodnosti priechodov pre 
chodcov na miestnych komunikáciách a pre jazdných úsekoch ciest cez mestá a obce, 
miestnych komunikácií určených výlučne pre chodcov a chodníkov''' 

Vychádzajúc z § 1 ods. 1 VZN, toto VZN upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a 
právnických osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto. Toto znenie ustanovenia VZN nekorešponduje s § 3 ods. 4 a s § 4 VZN, v 
ktorom nie sú obsiahnuté ustanovenia pojednávajúce o čistote a poriadku, ale ustanovenia 
pojednávajúce o odstraňovaní "nedostatkov v schodnosti chodníkov" priľahlých k 
nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s cestou alebo miestnou 
komunikáciou, Ich účelom teda nie je zabezpečiť dodržiavanie čistoty, ale zabezpečenie 
zjazdnosti a schodnosti chodníkov, čo vyplýva aj s názvu § 9 cestného zákona "Zabezpečenie 
zjazdnosti a schodnosti", ktorého odsek 2 nariadenie v § 3 ods, 4 a v § 4 vykonáva. 

Naviac, znenie § l ods, l nekorešponduje s úvodnou časťou VZN, v ktorej je výslovný 
odkaz na § 4 ods, 3 písm, n) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého: "Obec pri výkone 
samosprávy najmä Zllbezpečuje verejný poriadok v ohci; nariadením môže ustanoviť činnosti, 
ktO/ých vykonávanie je zakázané aleho obmedzené na určitý čas aleho na určitom mieste," 

Samosprávna pôsobnosť obcí týkajúca sa dodržiavania čistoty a poriadku je daná § 4 
ods. 3 písm. g) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého: "Ohec pri výkone samosprávy 
najmä zabezpečuje verejnoprospe§né služhy, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 
drohným stavehným odpadom, udržiavanie čistoty v ohci, ,Iprávu a údržhu verejnej zelene a 
verejného osvetlenia, zásohovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s 
odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu," 



Pokiaľ ide o spránl miestnych komunikácií, ide o samosprávnu pôsobnosť obcí 
§ 4 ods. 3 písm. f) zákona o obecnom zriadcní: "Obec pri výkone saml!.\l'rán 
zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií. 
priestranstiev, obecného cintorína. kultúrnych . .fportových a ďal.fích obecn~\'ch ~(J)'lihj('1) 

kultúrnych pamiatok. pamialkových území a pamätihodností obce." Ako správca 
komunikácií vystupuje aj pri vykonaní § 9 ods. 2 cestného zákona. Pri vykonaní ~ 9 
cestného zákona nejde o úpravu, ktorej účelom je dodržiavanie čistoty a poriadku \ 
ide o úpravu smerujúcu k zabezpečeniu schodnosti priechodov prc chodcov na 
komunikáciách a prejazdn)cch úsekoch ciest cez obce, ako aj schodnosti 
komunikácií určených výhradne pre chodcov, a schodnosti chodníkov. 

Preto navrhujem zmeniť úvodnú časť a znenie § I ods. 1 VZN tak, aby boli S(I 

všetkými právnymi nonnami VZN. 

lJpravu obsiahnutú v § 1 ods. 2 VZN (Verejným priestranstvom sa 110 

nariadenia rozumejú viletky verejne prístupné miesta, slúžiace na verejné u:':Í1'({l1ie. 
ulica. námestie. cesta, chodník, parkovisko, nábrežie, most, priechod, podchod 
schody, parky, detské ihriská, rekreačn,Ý les a trhovisko) navrhujem zmeniť dll 

podoby. Pokiaľ mal tvorca VZN v úmysle použiť informatívny výpočet 

priestranstiev, je potrebné sa pri tom zdržať ponechania ďalších, presne nem 
možností na výber, bez určenia bližšieho kritéria. Ide o vyjadrenie "najmä". '.;onm't\;'"C\ 
chcel takto zrejme postihnúť všetky možnosti verejných priestranstiev, pr:1\na norma 
použitím tohto pojmu stáva neurčitou a pre adresáta nezrozumiteľnou a ,,,,nn,,h;:I,,,'I',,,'l1 

Adresát právnej nonny sa tak dostáva do pozície, že podľa nariadenia nc\ic S\!)j(: 

správanie, vie že môže byť postihnutý aj na inom mieste, nevie však čo lc 1\0 pojem " 
kto o tom, čo je verejné priestranstvo rozhoduje. V dôsledku toho dochádza k 
princípu právnej istoty a princípu predvídateľnosti práva. K tomu sa môžu 
ťažkosti s vymožiteľnosťou práva formou postihu jednotlivcov (preukazovanie 
zavinenia). 

Obdobným deklaratórnym spôsobom sú vymedzené v § l ods. 3 VZN "zariadenia na 
verejnom priestranstve", kdc normotvorca znovu použil pre deklaratórnv výpočet tak\chto 
zariadení pojem "najmä". 

S poukazom na uvedené argumenty odporúčam použiť vhodnejší taxatívny \\počet 
druhovo určených verejných priestranstiev a zariadení na verejnom priestranst\C. bez 
možnosti ich dopíňania v praxi. ' 

Za nadbytočné považujem vo vzťahu k fyzickým osobám stanovenie zákazu v § 2 ods. 
2 písm. h) VZN (Na verejnom priestranstve sa zakazuje umiestiíovať plagáty, inzeráty. 
propagačné materiály na miesta, ktoré nie sú na to určené). Znečistenie verejného 
priestranstva, verejne prístupného objektu alebo znečistenie verejnoprospešného zariadenia 
plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami je aj bez úpravy obsiahnutej v 
§ 2 ods. 2 písm. h) VZN zákonným znakom skutkovej podstaty priestupku podľa § 47 ods. l 
písm. d) zákona o priestupkoch. 

Uloženie povinnosti v § 2 ods. 4 VZN odstraňovať sneh a ľad počas predajnej a 
prevádzkovej doby prevádzkovateľom považujem za rozporné so zákonom. Tieto činnosti 
totiž nemožno vztiahnuť pod samosprávnu pôsobnosť obce ~ ani ako zabezpečovanie 

udržiavania čistoty v obci (§ 4 ods. 3 písm. g) zákona o obecnom zriadení) a ani pod 
zabezpečovanie verejného poriadku v obci (§ 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení). 
Nie je zrejmá zákonná opora, v zmysle ktorcj by mohla obcc prenášať povinnosť odstraňovať 
sneh a ľad z bezprostredného okolia prevádzkovateľom zariadení. 
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Za právnu normu pre adresáta nezrozumiteľnú a nepredvídateľnú, v rozpore s princípom 
právnej istoty, považujem toto ustanovenie VZN aj z dôvodu, že v ňom je obsiahnuté slO\n0 
spojenie "V bezprostrednom okolí". Adresát tejto právnej normy sa tu dostáva do pozície. IC 

podľa nariadenia nevie korigovať svoje správanie. Vie, že môže byť postihnut) ak si ulozcnú 
povinnosť nesplní, nevie však určiť hranicu bezprostredného okolia, a nemôže predlidať 
to, kto o tom čo jc bezprostredné okolie rozhoduje a ako tento pojem vyhodnotí. 

Navrhujem vypustiť toto znenie z § 2 ods. 4 VZN. 

Ukladanie povinností je potrebné zvažovať veľmi opatrne, skúmajúc pritom 
pozorne súlad s platnom právnou úpravou - so zákonmi, pretože úprava obsiahnutá 
všeobecne záväzných nariadeniach, ktorá je v rozpore so zákonom ako právnym 
vyššej právnej sily, nemá žiadny vplyv na prípadné zodpovednostné vzťahy \ 
náhradu škody. Môže však vniesť do takýchto konaní zmätok. Povinnosti ukladanc \\,,,ol,,;{:nc' 

záväznými nariadeniami v rozpore so zákonom môžu vniesť chaos aj do prípadn\ 
sankčných konaní. Nehovoriac o nákladoch, ktoré sú spôsobilé adresátom tak)chto pov 
vyvolať. 

§ 2 ods. 7 VZN (fyzická osoba a právnická osoba zodpovedá za konanie. ktOľ)m sa!Tla 
spôsobí, alebo inému umožní, spôsobiť znečistenie, alebo iný neporiadok, ktor\ naruši 
vzhľad, alebo prostredie mestskej časti) zakladá zodpovednostný vzťah, pričom nic je 
o aký druh zodpovcdnostného vzťahu by malo ísť. Naviac, sankčne za spáchanie priestupku 
postihnuteľná za znečistenie verejného priestranstva osoba pri nedodržaní po\innosti 
obsiahnutej v § 2 ods. l VZN. 

Navrhujem upraviť znenie tohto ustanovenia VZN tak, aby bolo dostatočne jasné ii 

zrozumiteľné a aby sa neprekrývalo so znením § 2 ods. I VZN. 

Rovnako pri § 2 ods. 8 VZN vychádzala mestská časť zrejme zo znenia zákona. Iu 
poznamenávam, že za nedodržanie povinnosti obsiahnutej v § 2 ods. 8 VZN sú právnické a 
fYzické osoby oprávnené na podnikanie sankcionované podľa § 28 ods. 2 písm. a) zák. Č. 

377/1990 Zb .. Ak však obsiahla mestská časť takúto povinnosť aj do VZN, potom môže byľ 
porušenie tejto povinnosti sankcionované aj podľa § 28 ods. 2 písm. b) zák. Č. 377/1990 Zb .. 
Výška pokuty jc síce v tomto prípade rovnaká, avšak konanie možno vztiahnuť pod obe 
skutkové podstaty správneho deliktu. 

S poukazom na uvedené mám za to, že § 2 ods. 8 VZN je na mieste vypustiť vo vzťahu 
k osohám oprávneným na podnikanie. 

Správu miestnych komunikácií v meste Bratislava vykonávajú na účelových 

komunikáciách a na miestnych komunikáciách m. a IV. triedy jednotlivé mestské časti, príp. 
právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené. Ostatné miestne kúlmlmikácie sú 
v správe hlavného mesta SR Bratislavy, príp. právnických osôb nimi na tento účel založených 
alebo zriadených. Cesty I. a m. triedy sú v správe orgánov štátnej správy - Obvodného úradu 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava. Vyplýva to z ustanovení cestného 
zákona citovaných v úvode tohto protestu prokurátora. 

Keďže pojem verejného priestranstva zahŕňa podľa § I ods. 2 VZN aj cesty a ulice, 
potom prichádza § 3 VZN do rozporu s § 9 ods. l cestného zákona, pretože obec tu ukladá 
povinnosti aj orgánom štátnej správy nad rámec stanovený § 9 ods. 1 cestného zákona 
(citovaný vyššie). 

Tým, že pojem verejného priestranstva zahŕňa v § l ods. 2 VZN aj chodníky, § 3 ods. 4 
VZN, ktoré ukladá povinnosti správcovi pri zabezpečovaní schodnosti a zjazdnosti verejných 
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priestranstiev, sa dostáva do rozporu s § 4 VZN, ktoré túto povinnosť ukladá v súlade s § 9 
ods. 2 a 3 cestného zákona vlastníkom, správcom alebo užívateľom priľahlých nehnuteľností. 

Navrhujem zosúladiť znenie § I ods. 2 VZN so znením § 3 VZN a tiež zosúladiť znenie 
§ 3 ods. 4 VZN v spojení s § l ods. 2 VZN so znením § 4 VZN tak, aby neboli vo vzájomnom 
rozpore a ani v rozpore s § 9 ods. l, ods. 2 cestného zákona. 

Keď už pristúpila mestská časť k tomu, že do § 4 ods. 1 VZN prepísala znenie ~ 9 
ods. 2 cestného zákona (čo považujem za nadbytočné, keďže VZN je normatívnym prá\nym 
aktom, nemá informatívny charakter), malo ísť o doslovný prepis tohto ustanovenia úkona. 
Ak sa obce od takéhoto doslovného znenia pri prepisoch zákonných ustanovení do \1\ 
odchýlia, takáto úpravajc spôsobilá vyvolať množstvo nic priaznivých právnych dôsledko\. 

Navrhujem zmeniť toto ustanovenie VZN, príp. toto úplne vypustiť zl tomutu 
prípadnému vypusteniu prispôsobiť aj znenie ďalších odsekov § 4 VZN. 

Pre prípad vyhovenia tomuto protestu prokurátora musí byť VZN so sclnríIenúnÍ 
zmenami koncipované tak, aby tvorilo ucelený text, tak, aby ncpozostil\alo Zl' 

vymenených slova skupín slov, posunutých odsekov alebo nových znení odsekov. Lcn 
formulácia zabezpeČÍ určitosť, jasnosť a zrozumiteľnosť VZN. Ústavný súd SR už \ 
judikoval, že medzi prvky právnej istoty (čl. 1 ods. l Ústavy SR) patrí určitosf cl 

právnej normy a z týchto faktorov vyplývajúca jej zrozumiteľnosť (PL.ÚS 15/1998! 
pri normatívnych právnych aktoch uverejilovaných v Zbierke zákonov SR sa na 
snbjckty vzťahuje nevyvratiteľná domnienka znalosti obsahu Zbierky zákonm 
republíky, tomuto režimu nepodliehajú nonnatívne právne akty tu neuvcrcjľícl\anc'. 

ktoré nepochybne patrí aj VZN. 

Navrhujem, aby vo veci konajúci orgán podľa § 25 ods. 2, ods. 3 zúkona () ,,{,;' 
v lehote do 30 dní od doručenia tohoto protestu tomuto vyhovel a postupom podľa ~'~ 
označeného zákona z dôvodov vyššie uvedených nahradil v úvode označené USt:HW\ 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Č. 12 
decembra 20 II o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Mesto ustanoveniami súladnými so zákonom, a to v lehote do 90 dni od jeh" rinr]!:',']; 

.JUDr. l 
prokurátorka nb·,·,,,.'; 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
N á v r h 

 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č. .../2013  
z 23. apríla 2013 

 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. f), g) a n) a § 6 ods. 
1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a) štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislave v znení dodatkov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení:  

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenia 
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje práva 
a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických 
osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „mestská časť“) a rozsah povinností v súvislosti s odstraňovaním závad 
v schodnosti chodníkov na území mestskej časti. 
 
(2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky verejne 
prístupné miesta, slúžiace na verejné užívanie ako sú ulica, námestie, cesta, chodník, 
parkovisko, nábrežie, most, priechod, podchod, nadchod, schody, parky, detské ihriská, 
rekreačný les a trhovisko trhové miesto. 
 
(3) Zariadením na verejnom priestranstve sa na účely tohto nariadenia rozumejú 
predajné stánky, kiosky, lavičky, hracie prvky ihrísk, uličné koše na odpadky, mobilná 
zeleň, sochy, pamätníky, fontány, zariadenia elektrických káblových rozvodov, telefónne 
automaty, stĺpy verejného osvetlenia, trolejového a elektrického vedenia, reklamné, 
propagačné a informačné zariadenia (ďalej len „zariadenie“). 
 
(4) Chodníkom v zmysle § 3 nariadenia sa rozumie komunikácia alebo časť cesty 
určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným 
spôsobom. 
 

§ 2 
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve 

 
  (1) Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve. 
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  (2) Na verejnom priestranstve sa zakazuje: 

a) odkladať a odhadzovať odpadky (obaly z tovaru, nedopalky z cigariet, 
žuvačky, vrecia s domovým odpadom a pod.) na miesta, ktoré na to nie sú 
určené, 
b) vysýpať zvyšky jedál a vylievať zvyšky nápojov, 
c) spaľovať odpad, vypaľovať trávu a spaľovať lístie, 
d) vylievať tekutiny, vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky z okien a balkónov, 
e) roznášať blato a nečistoty kolesami vozidiel z iných pozemkov na verejné 
priestranstvo, 
f) znečisťovať prostredie unikajúcim motorovým olejom, pohonnými látkami   
alebo prepravovaným nákladom, 
g) umývať a čistiť motorové vozidlo, 
h) umiestňovať  plagáty, inzeráty, propagačné materiály na miesta, ktoré nie  sú 
na to určené, 1 
i) maľovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce, 
j) vykonávať osobnú potrebu a hygienu, 
k) premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia, 
l) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu alebo narušeniu 
poriadku. 

 
(3) Zariadenia musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarúšali vzhľad 
a prostredie mestskej časti  a neohrozovali bezpečnosť občanov.  
 
(4) Prevádzkovatelia predajných zariadení alebo zariadení poskytujúcich služby 
umiestnených na verejnom priestranstve (ďalej len „predajné zariadenia“) sú v okolí 150 
cm od predajného zariadenia a prevádzkovatelia prevádzkarní so vstupom alebo 
predajným pultom orientovaným na verejné priestranstvo sú po celej šírke priľahlého 
chodníka povinní počas prevádzkovej doby1 zabezpečovať čistotu a poriadok a to 
odstraňovaním papierov, odpadu, snehu a ľadu a umiestnením dostatočného počtu 
košov na odpad s ich pravidelným vyprázdňovaním, avšak nie do uličných smetných 
nádob. 
 
(5) Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom 
priestranstve okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom (vyprázdnením) s 
výnimkou podzemných kontajnerov. 
 
(6)  Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, vykonávajúce odvoz 
odpadu, sú povinné bezodkladne zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva, ktoré 
bolo touto činnosťou znečistené. 
 
(9) (7) Zvolávateľ zhromaždenia je povinný pri zabezpečovaní riadneho priebehu 
zhromaždenia na verejnom priestranstve dávať účastníkom zhromaždenia a 
usporiadateľom zhromaždenia záväzné pokyny, týkajúce sa dodržiavania poriadku a 
čistoty na verejnom priestranstve a zabezpečiť bezodkladne po skončení zhromaždenia 
vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom sa zhromaždenie konalo.2 

                                                
1 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných 
a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
2 Zákon č. 84 /1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších právnych predpisov. 
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(10) (8) Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný 
materiál) na verejnom priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť 
mimo verejného priestranstva (vo dvore, objekte). Vyložený tovar a iný materiál sa musí 
z verejného priestranstva odstrániť najneskôr do 3 hodín. Pri týchto úkonoch je 
potrebné dbať na čistotu verejného priestranstva, bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a 
schodnosť verejného priestranstva. 
 
(11) (9) Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru, prípadne stavebného 
materiálu na verejnom priestranstve, tento nesmie ohrozovať, ani obmedzovať 
schodnosť a zjazdnosť verejného priestranstva nad rámec povolenia, bezpečnosť, 
zdravie a majetok a znečisťovať bezprostredné okolie. Sypký materiál musí byt 
umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k 
znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím 
vetrom). 
 
(10) Fyzická osoba je povinná na užívanom pozemku, alebo inej nehnuteľnosti, 
udržiavať čistotu a poriadok tak, aby tým nenarušila vzhľad, alebo prostredie mestskej 
časti, alebo  neznečistila verejné priestranstvo. 
 
(11) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie zodpovedá za 
znečistenie verejného priestranstva alebo zariadenia, ktoré na to nie je určené 
plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami3.  
 
(12) Právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a fyzická osoba 
zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí, alebo inému umožní alebo prikáže 
konanie v rozpore s § 2 ods. 1 až 11 spôsobiť znečistenie, alebo iný neporiadok, ktorý 
naruší vzhľad alebo prostredie mestskej časti. 
 

§ 3 
Čistenie verejných priestranstiev  

 
(1)  Čistenie verejných priestranstiev a zimnú údržbu verejných priestranstiev 
zabezpečuje ich správca. 
 
(2) Správca verejného priestranstva je povinný vykonať jeho čistenie najmä zametaním, 
odstraňovaním nečistôt, blata, naplavenín, náletovej buriny, lístia zo stromov a kríkov. 
 
(3)  Správca verejného priestranstva je povinný pozametané nečistoty bezodkladne 
odviesť z verejného priestranstva. 
 
(4) Správca verejného priestranstva je povinný pri výkone zimnej údržby verejných 
priestranstiev pri spáde snehu a poľadovice vykonať zhŕňanie, pluhovanie, posyp 
verejných priestranstiev, uvoľnenie priechodov pre chodcov a kanalizačných vpustí od 
snehu a odvoz snehu z verejných priestranstiev, pokiaľ by mohli zapríčiniť obmedzenie 
v ich schodnosti a zjazdnosti.  
 

                                                
3
 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných 

a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
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§ 4 3 
Čistenie chodníkov 

 
(1) Nedostatok Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa 
nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou, alebo miestnou komunikáciou, sú 
povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia, alebo užívatelia nehnuteľností, 
pokiaľ tento nedostatok vznikol znečistením, poľadovicou, alebo snehom.4 
 
(2)  Osoby podľa odseku 1 sú povinné odstraňovať znečistenie najmä zametaním, 
odstraňovaním nečistôt, buriny, náletov, odpadkov. Zakazuje sa zhŕňať nečistotu na 
okraj miestnej komunikácie a ponechať nečistotu na chodníku. 
 
(3)  Osoby podľa odseku 1 sú povinné v zimnom období čistiť chodníky od snehu 
a poľadovice. Sneh sa musí zhŕňať na okraj chodníka k miestnej komunikácii. V prípade 
vytvorenia poľadovice sa musia chodníky posypať inertným materiálom (piesok, drvina), 
len výnimočne a v odôvodnených prípadoch možno použiť chemický posyp. Zhŕňanie 
snehu sa musí vykonať tak, aby neboli zatarasené prechody pre chodcov, vjazdy do 
budov a dvorov a vpuste kanalizácie. 
 
(4) Ak je spád snehu, alebo ak sa vytvorila poľadovica v nočných hodinách medzi 21,00 
h a 06,00 h, osoby podľa odseku 1 sú povinné chodníky očistiť, prípadne posypať 
najneskôr do 07,00 hod., bezpečnú schodnosť chodníkov musia tieto osoby zabezpečiť 
minimálne do 21,00 hod. 
 
Osoby podľa odseku 1 sú povinné odstraňovať závady v schodnosti chodníkov 
pravidelne a v šírke minimálne 150 cm, ak je to technicky možné5, pričom bezpečnú 
schodnosť chodníkov musia tieto osoby zabezpečiť minimálne od 8,00 h do 21,00 h. 
 
(5) Mestská časť môže poskytnúť na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe podľa 
ods. 1, ktorá sa v čase plnenia povinností vyplývajúcich z odsekov 1, 3 a 4 ocitne 
v stave náhlej núdze6 jednorazovú peňažnú pomoc vo výške 30 ,- Euro alebo 1 kg 
posypového materiálu na 5 m2 chodníka priľahlého k nehnuteľnosti, ale k jednej 
nehnuteľnosti najviac 25 kg posypového materiálu. 
 

§ 5 4 
Spolo čné ustanovenia 

 
(1) Ustanovenia tohto nariadenia sa  primerane vzťahujú  aj na dodržiavanie čistoty 
a poriadku na koľajových telesách železničnej a električkovej dopravy, v čakárňach a na 
zastávkach miestnej a verejnej dopravy, nádob a košov na odpadky patriacich 
dopravným organizáciám a pri verejných telefónnych automatoch. 
 
(2) Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických a právnických osôb podľa 
osobitných právnych predpisov, prípadne iných všeobecne záväzných nariadení. 

                                                
4 § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
5 napr. s ohľadom na šírku chodníka, pevnú prekážku atď. 
6 § 2 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2011 o poskytovaní peňažnej a vecnej 
pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov 
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§ 6 5 

Sankcie 
 

(1) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia: 
a) právnickou osobou môže jej starosta mestskej časti uložiť pokutu podľa osobitného 
predpisu, 
b) fyzickou osobou môže jej byt' uložená pokuta podľa osobitného predpisu. 

 
 

(1) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.7 

(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 
osobitných predpisov.8 

 
§ 7 6 

Kontrolná činnos ť 
 
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú oprávnení 
vykonávať: 
      a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  
      b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 
 

§ 8 7 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
12/2011 z 13.decembra 2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti                 
Bratislava-Staré Mesto.  
 

§ 9 8 
 

Účinnos ť 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  15. januára mája 20123. 
 
                                                                                                      
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 
 
 
 

                                                
7 V zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov môže mestská časť uložiť pokutu do 6 638 eur. 
8 V zmysle § 46 a § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno za 
tieto priestupky uložiť pokutu do 33 eur. 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
N á v r h 

 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č. .../2013  
z 23. apríla 2013 

 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. f), g) a n) a § 6 ods. 
1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a) štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislave v znení dodatkov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení:  

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenia 
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje práva 
a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických 
osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „mestská časť“) a rozsah povinností v súvislosti s odstraňovaním závad 
v schodnosti chodníkov na území mestskej časti. 
 
(2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky verejne 
prístupné miesta, slúžiace na verejné užívanie ako sú ulica, námestie, cesta, chodník, 
parkovisko, nábrežie, most, priechod, podchod, nadchod, schody, parky, detské ihriská, 
rekreačný les a trhové miesto. 
 
(3) Zariadením na verejnom priestranstve sa na účely tohto nariadenia rozumejú 
predajné stánky, kiosky, lavičky, hracie prvky ihrísk, uličné koše na odpadky, mobilná 
zeleň, sochy, pamätníky, fontány, zariadenia elektrických káblových rozvodov, telefónne 
automaty, stĺpy verejného osvetlenia, trolejového a elektrického vedenia, reklamné, 
propagačné a informačné zariadenia (ďalej len „zariadenie“). 
 
(4) Chodníkom v zmysle § 3 nariadenia sa rozumie komunikácia alebo časť cesty 
určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným 
spôsobom. 
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§ 2 

Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve 
 
  (1) Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve. 

 
  (2) Na verejnom priestranstve sa zakazuje: 

a) odkladať a odhadzovať odpadky (obaly z tovaru, nedopalky z cigariet, 
žuvačky, vrecia s domovým odpadom a pod.) na miesta, ktoré na to nie sú 
určené, 
b) vysýpať zvyšky jedál a vylievať zvyšky nápojov, 
c) spaľovať odpad, vypaľovať trávu a spaľovať lístie, 
d) vylievať tekutiny, vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky z okien a balkónov, 
e) roznášať blato a nečistoty kolesami vozidiel z iných pozemkov na verejné 
priestranstvo, 
f) znečisťovať prostredie unikajúcim motorovým olejom, pohonnými látkami   
alebo prepravovaným nákladom, 
g) umývať a čistiť motorové vozidlo, 
i) maľovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce, 
j) vykonávať osobnú potrebu a hygienu, 
k) premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia, 
l) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu alebo narušeniu 
poriadku. 

 
(3) Zariadenia musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarúšali vzhľad 
a prostredie mestskej časti  a neohrozovali bezpečnosť občanov.  
 
(4) Prevádzkovatelia predajných zariadení alebo zariadení poskytujúcich služby 
umiestnených na verejnom priestranstve (ďalej len „predajné zariadenia“) sú v okolí 150 
cm od predajného zariadenia a prevádzkovatelia prevádzkarní so vstupom alebo 
predajným pultom orientovaným na verejné priestranstvo sú po celej šírke priľahlého 
chodníka povinní počas prevádzkovej doby1 zabezpečovať čistotu a poriadok a to 
odstraňovaním papierov, odpadu a umiestnením dostatočného počtu košov na odpad s 
ich pravidelným vyprázdňovaním, avšak nie do uličných smetných nádob. 
 
(5) Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom 
priestranstve okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom (vyprázdnením) s 
výnimkou podzemných kontajnerov. 
 
(6)  Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, vykonávajúce odvoz 
odpadu, sú povinné bezodkladne zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva, ktoré 
bolo touto činnosťou znečistené. 
 
(7) Zvolávateľ zhromaždenia je povinný pri zabezpečovaní riadneho priebehu 
zhromaždenia na verejnom priestranstve dávať účastníkom zhromaždenia a 
usporiadateľom zhromaždenia záväzné pokyny, týkajúce sa dodržiavania poriadku a 

                                                
1 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
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čistoty na verejnom priestranstve a zabezpečiť bezodkladne po skončení zhromaždenia 
vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom sa zhromaždenie konalo.2 
 
(8) Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný materiál) 
na verejnom priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo 
verejného priestranstva (vo dvore, objekte). Vyložený tovar a iný materiál sa musí z 
verejného priestranstva odstrániť najneskôr do 3 hodín. Pri týchto úkonoch je potrebné 
dbať na čistotu verejného priestranstva, bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť 
verejného priestranstva. 
 
(9) Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru, prípadne stavebného 
materiálu na verejnom priestranstve, tento nesmie ohrozovať, ani obmedzovať 
schodnosť a zjazdnosť verejného priestranstva nad rámec povolenia, bezpečnosť, 
zdravie a majetok a znečisťovať bezprostredné okolie. Sypký materiál musí byt 
umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k 
znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím 
vetrom). 
 
(10) Fyzická osoba je povinná na užívanom pozemku, alebo inej nehnuteľnosti, 
udržiavať čistotu a poriadok tak, aby tým nenarušila vzhľad, alebo prostredie mestskej 
časti, alebo  neznečistila verejné priestranstvo. 
 
(11) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie zodpovedá za 
znečistenie verejného priestranstva alebo zariadenia, ktoré na to nie je určené 
plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami3.  
 
(12) Právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a fyzická osoba 
zodpovedá za konanie, ktorým inému umožní alebo prikáže konanie v rozpore s § 2 
ods. 1 až 11. 
 

§ 3 
Čistenie chodníkov 

 
(1) Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 
v zastavanom území a hraničí s cestou, alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez 
prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia, alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tento 
nedostatok vznikol znečistením, poľadovicou, alebo snehom.4 
 
(2)  Osoby podľa odseku 1 sú povinné odstraňovať znečistenie najmä zametaním, 
odstraňovaním nečistôt, buriny, náletov, odpadkov. Zakazuje sa zhŕňať nečistotu na 
okraj miestnej komunikácie a ponechať nečistotu na chodníku. 
 
(3)  Osoby podľa odseku 1 sú povinné v zimnom období čistiť chodníky od snehu 
a poľadovice. Sneh sa musí zhŕňať na okraj chodníka k miestnej komunikácii. V prípade 
vytvorenia poľadovice sa musia chodníky posypať inertným materiálom (piesok, drvina), 
len výnimočne a v odôvodnených prípadoch možno použiť chemický posyp. Zhŕňanie 

                                                
2 Zákon č. 84 /1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších právnych predpisov. 
3 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných 
a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
4 § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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snehu sa musí vykonať tak, aby neboli zatarasené prechody pre chodcov, vjazdy do 
budov a dvorov a vpuste kanalizácie. 
 
(4) Osoby podľa odseku 1 sú povinné odstraňovať závady v schodnosti chodníkov 
pravidelne a v šírke minimálne 150 cm, ak je to technicky možné5, pričom bezpečnú 
schodnosť chodníkov musia tieto osoby zabezpečiť minimálne od 8,00 h do 21,00 h. 
 
(5) Mestská časť môže poskytnúť na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe podľa 
ods. 1, ktorá sa v čase plnenia povinností vyplývajúcich z odsekov 1, 3 a 4 ocitne 
v stave náhlej núdze6 jednorazovú peňažnú pomoc vo výške 30 ,- Euro alebo 1 kg 
posypového materiálu na 5 m2 chodníka priľahlého k nehnuteľnosti, ale k jednej 
nehnuteľnosti najviac 25 kg posypového materiálu. 
 

§ 4 
Spolo čné ustanovenia 

 
(1) Ustanovenia tohto nariadenia sa  primerane vzťahujú  aj na dodržiavanie čistoty 
a poriadku na koľajových telesách železničnej a električkovej dopravy, v čakárňach a na 
zastávkach miestnej a verejnej dopravy, nádob a košov na odpadky patriacich 
dopravným organizáciám a pri verejných telefónnych automatoch. 
 
(2) Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických a právnických osôb podľa 
osobitných právnych predpisov, prípadne iných všeobecne záväzných nariadení. 
 

§  5 
Sankcie 

 
(1) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.7 
(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 

osobitných predpisov.8 
 

§  6 
Kontrolná činnos ť 

 
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú oprávnení 
vykonávať: 
      a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  
      b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 

                                                
5 napr. s ohľadom na šírku chodníka, pevnú prekážku atď. 
6 § 2 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2011 o poskytovaní peňažnej a vecnej 
pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov 
7 V zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov môže mestská časť uložiť pokutu do 6 638 eur. 
8 V zmysle § 46 a § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno za 
tieto priestupky uložiť pokutu do 33 eur. 
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§ 7 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
12/2011 z 13.decembra 2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti                 
Bratislava-Staré Mesto.  
 

§ 8 
 

Účinnos ť 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  15. mája 2013. 
 
                                                                                                      
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 
 
 
 
 


