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Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Č. 6/2013 
z 23. apríla 2013 

o dodržíavaní č i stoty a poriadku na území mestskej častí Bratíslava-Staré Mesto 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podl'a § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v zneni 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 predpisova čl. 18 ods. 4 písm . a) štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republ iky Bratislave v znení dodatkov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariaden ie (ďa l ej 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 
(ďa lej len "mestská čast"') 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, ktorými 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 úče ly tohto nariadenia rozumejú 
predajné stánky, kiosky, l av i čky, hracie prvky ihrísk, uličné koše na odpadky, mobilná 
ze leň, sochy, pamätníky, fontány, zariaden ia elektri ckých káblových rozvodov , telefónne 
automaty, stípy verejného osvetlen ia, trolejového a elektrického veden ia, reklamné, 
propagačné a informačné zariadenia (ďa lej len "zariadenie"). 

(4) Chodníkom v zmysle § 3 nariadenia sa rozumie komunikácia alebo čast' cesty 
určená pre chodcov, ktorá je spravid la 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. 

(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 jedlá a vylievať nápoje, 
c) spaľovať odpad, vypaľovať trávu a spaľovať listie, 
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 čistil' motorové vozidlo, 
i) maľovať, striekal', lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce, 
j) vykonávať osobnú potrebu a hygienu, 
k) premiestňovať , znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia, 
I) 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 zariadeni alebo zariadeni poskytujúcich služby 
umiestnených na verejnom priestranstve (ďalej len "predajné zariadenia") sú v oko li 150 
cm od predajného zariadenia a prevádzkovatelia prevádzkarni so vstupom alebo 
predajným pultom orientovaným na verejné priestranstvo sú po celej širke priľahlého 
chodnika povinni počas prevádzkovej doby 1 zabezpečovať čistotu a poriadok a to 
odstraňovanim papierov, odpadu a umiestnenim 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 vyč i stenie 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 

I Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č . 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na uzemi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
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č i stoty na verejnom priestranstve a zabezpečiť bezodkladne po skončen í zhromažden ia 
vyčiste nie verejného priestranstva , na ktorom sa zhromažden ie konal0 2 

(8) Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný materiál) 
na verejnom priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočn iť mimo 
verejného priestranstva (vo dvore, objekte). Vyložený tovar a iný materiá l sa musí z 
verejného priestranstva odstrániť najneskôr do 3 hod ín. 3 Pri týchto úkonoch je potrebné 
dbať na čistotu verejného priestranstva , bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť 
verejného priestranstva. 

(9) Ak príslušný orgán povoli l dočasné skladovan ie tovaru , prípadne stavebného 
materiálu na verejnom priestranstve , tento nesmie oh rozovať , ani obmedzovať 

schodnosť a zjazd nosť verejného priestranstva nad rámec povolenia, bezpečnosť , 

zd ravie a majetok a zneč i sťovať bezprostredné okol ie. Sypký materiál musí byt 
umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k 
znečisten iu bezprostredného okol ia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením , odviatím 
vetrom). 

(10) Fyzická osoba je povinná na uZlvanom pozemku, alebo inej nehnutel'nosti , 
udržiavať čistotu a poriadok tak , aby tým nenarušila vzh l'ad, alebo prostredie mestskej 
časti , alebo neznečisti l a verejné priestranstvo. 

(11 ) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie zodpovedá za 
zneč istenie verejného priestranstva alebo zariadenia, ktoré na to nie je určené 
plagátovou výzdobou, kome rčnými a reklamnými oznamami4 

(12) Právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a fyz ická 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 pril'ah lých k nehnutel'nosti , ktorá sa nachádza 
v zastavanom území a hraničí s cestou , alebo miestnou komunikáciou , sú povinní bez 
prieťahov odstraňovať vlastníci , správcovia , alebo užívatel ia nehnutel'ností , pokial' tento 
nedostatok vzn ikol zneči sten ím , pol'adovicou , alebo snehom .5 

(2) Osoby podl'a odseku 1 sú povinné odstraňovať znečistenie najmä zametaním, 
odstraňovan ím neč istôt , buriny, náletov, odpadkov. Zakazuje sa zh ŕňať nečistotu na 
okraj miestnej kom unikácie a ponechať neč i stotu na chodn iku . 

(3) Osoby podl'a odseku 1 sú povinné v zimnom období čistiť chodníky od snehu 
a pol'adovice. Sneh sa musí zh ŕňať na okraj chodníka k miestnej komunikáci i. V prípade 

! Zákon č . 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších právnych predpisov. 

3 Na umiestnenie tovaru alebo materiálu na verejnom priestranstve v správe mestskej časti po dobu dlhšiu ako 3 hodiny sa 
vyžaduje povolenie príslušného cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie II zmysle § 8 zákona č . 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) II znení neskorších predpisov. 
4 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11 12010 o umiestňovani reklamných , propagačných 
a informačných zariadeni na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
~ § 9 ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskoršich predpisov. 
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vytvorenia poľadovice sa musia chodn íky posypať inertným materiálom (piesok, drvina) , 
len výn imočne 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 kana lizácie. 

(4) Osoby podľa odseku 1 sú povinné odstraňovať závady v schodnosti chodníkov 
pravidelne a v šírke minimá lne 150 cm , ak je to techn icky možné6

, pri čom 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 pod l'a 
ods. 1, ktorá sa v čase plnenia povinností vyplývajúcich z odsekov 1, 3 a 4 ocitne 
v stave náhlej núdze7 jednorazovú peňažnú pomoc vo výške 30 Euro alebo 1 kg 
posypové ho materiálu na 5 m2 chodníka priľa h lého k nehnuteľnosti , ale k jednej 
nehnuteľnost i najviac 25 kg posypového materiálu . 

§4 
Spoločné ustanoven ía 

(1) Ustan ovenia tohto nariaden ia sa primerane vzťahujú aj na dodržiavanie č i stoty 

a poriadku na koľajových telesách že l ezničnej a e l e ktričkovej dopravy, v čaká rňach 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 právn ických osôb podl'a 
osobitných právnych predpisov, prípadne iných všeobecne záväzných nariadení. 

§ 5 
Sankcie 

(1) Mestská časť moze právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie , ktorá poruší toto nariaden ie, uložiť pokutu podľa osob itného predpisu 8 

(2) Porušen ie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok pod l'a 
osobitných predpisov. 9 

§ 6 
Kontrolná činnosť 

(1) Kontro lnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú oprávnení 
vykonávať : 

a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej repub liky Bratislavy a 
b) poverení zamestnanci mestskej časti . 

6 napr. s ohľadom na šírku chodníka, pevnú prekážku atď. 
'l § 2 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Staré Mesto Č. 4/2011 o poskytovani peňažnej a vecnej 
pomoci obyvaterom mestskej časti Bratislava-Staré Meslo v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov 
IJ V zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v zneni neskorších predpisov môže mestská časť uložiť pokutu do 6 638 eur. 
9 V zmysle § 46 a § 48 zákona Slovenskej národnej rady Č . 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskoršich predpisov možno za 
tieto priestupky uloži!' 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 20110 dodržiavani čistoty a poriadku na územi mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

§8 

Účinnost' 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. mája 2013. 
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PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Schválené uznesením miestneho zastupitel'stva č. 51/2013 zo dňa 23. apríla 2013. 
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