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Materiál 
na rokovanie miestnej rady                       dňa 06. 12. 2011        
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva              dňa 13. 12. 2011 
 
 
 

N  á  v  r  h  
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
______________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:             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. .../2011 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

 
Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Rudolf Oravec 
vedúci oddelenia obchodu, 
verejného poriadku a miestnych daní 

 - v materiáli  

  
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Soňa Kardelis 
vedúca referátu verejného poriadku 
a čistoty 
Mgr. Zuzana Čierniková 
odborná referentka referátu 
verejného poriadku a čistoty 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia  

 
 



 
 

Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2011 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
s účinnosťou od 1. januára 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2011 z 15. 
februára 2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku (ďalej len „VZN o čistote“) v § 4 ods. 5 
ustanovilo možnosť poskytnutia peňažnej pomoci podľa osobitného predpisu ktorým je 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 10/2010 o 
poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v 
čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov a to fyzickým osobám 
s trvalým pobytom na území mestskej časti, ktoré sa v súvislosti s plnením povinností podľa § 
4 ods. 1 až 4 VZN o čistote ocitnú v stave náhlej núdze a ktorej príjem a príjem fyzických 
osôb, ktoré sa s ňou v náhlej núdzi spoločne posudzujú, nepresahuje 2,5 násobok sumy 
životného minima.  

Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu spresnenia právnej úpravy poskytovania pomoci 
v súvislosti s plnením povinností podľa § 4 ods. 1, 3 a 4 VZN o čistote, teda povinnosti očistiť 
chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam od snehu a poľadovice. Navrhovaná právna úprava 
presnejšie definuje kritérium, na základe ktorého sa poskytuje pomoc, keď sa poskytnutie 
pomoci vzťahuje na nehnuteľnosť a nie na trvalý pobyt fyzickej osoby. Navrhovaná právna 
úprava taktiež rozširuje druh poskytovanej pomoci o materiálnu pomoc v podobe posypového 
materiálu, keď osobám podľa ods. 1 môže byť poskytnutá jednorazová peňažná pomoc alebo 
alternatívne posypový materiál. Výška jednorazovej peňažnej pomoci sa odvíja od 
predpokladaných nákladov mestskej časti na zaobstaranie 25 kg posypového materiálu 
a množstvo 1 kg posypového materiálu by malo podľa dostupných informácii slúžiť na 
zabezpečenie schodnosti 5 m2 chodníka.  



   MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

N á v r h 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 

 
č. .../2011  

z 13.decembra 2011 
 
 

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,  v zmysle § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje práva a povinnosti 
fyzických osôb a právnických osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). 
 
(2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky verejne prístupné 
miesta, slúžiace na verejné užívanie, najmä ulica, námestie, cesta, chodník, parkovisko, nábrežie, 
most, priechod, podchod, nadchod, schody, parky, detské ihriská, rekreačný les a trhovisko. 
 
(3) Zariadením na verejnom priestranstve sa na účely tohto nariadenia rozumejú najmä 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“). 
 

§ 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, 
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         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 a prevádzkarní so vstupom alebo predajným pultom orientovaným na 
verejné priestranstvo, sú povinní počas predajnej a prevádzkovej doby zabezpečovať čistotu a 
poriadok v ich bezprostrednom okolí a to odstraňovaním papierov, odpadu, snehu a ľadu a  
umiestnením dostatočného počtu košov na odpad a 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)  Fyzická osoba a právnická osoba zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí, alebo inému 
umožní, spôsobiť znečistenie, alebo iný neporiadok, ktorý naruší vzhľad, alebo prostredie 
mestskej časti. 
 
(8) Fyzická osoba a právnická 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.  
 
(9)  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) 
 
(10) 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 

                                                 
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. 
2) Zákon č. 84 /1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších právnych predpisov. 
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odstrániť najneskôr do 3 hodín. Pri týchto úkonoch je potrebné dbať na čistotu verejného 
priestranstva, bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť verejného priestranstva. 
 
 
(11)   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). 
 

§ 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.  
 

§ 4 
Čistenie chodníkov 

 
(1) Nedostatok 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.3) 
 
(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. 
 
 
                                                 
3) § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách   (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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(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. 
 
(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 núdze4) 
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 
Spoločné 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. 
 

§ 6 
Sankcie 

 
(1) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia: 

a) právnickou osobou môže jej starosta mestskej časti uložiť pokutu podľa osobitného 
predpisu,5) 

      b) fyzickou osobou môže jej byť uložená pokuta podľa osobitného predpisu.6) 
 

§ 7 
Kontrolná činnosť 

 
(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. 

 
 
 

                                                 
4) § 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 
5) § 28 ods. 2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších právnych 
predpisov.  
6) § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov. 
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§ 8 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č. 1/2011 
z 15.februára 2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti                 
Bratislava- Staré Mesto.  
 

§ 9  
 

Účinnosť 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1.januára 2012 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

N á v r h 
    

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 

 
č..../2011 

 
z 13. decembra 2011 

 
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,  v zmysle § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje práva a povinnosti 
fyzických osôb a právnických osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). 
 
(2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky verejne prístupné 
miesta, slúžiace na verejné užívanie, najmä ulica, námestie, cesta, chodník, parkovisko, nábrežie, 
most, priechod, podchod, nadchod, schody, parky, detské ihriská, rekreačný les a trhovisko. 
 
(3) Zariadením na verejnom priestranstve sa na účely tohto nariadenia rozumejú najmä 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“). 
 

§ 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, 
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         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 a prevádzkarní so vstupom alebo predajným pultom orientovaným na 
verejné priestranstvo, sú povinní počas predajnej a prevádzkovej doby zabezpečovať čistotu a 
poriadok v ich bezprostrednom okolí a to odstraňovaním papierov, odpadu, snehu a ľadu a  
umiestnením dostatočného počtu košov na odpad a 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)  Fyzická osoba a právnická osoba zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí, alebo inému 
umožní, spôsobiť znečistenie, alebo iný neporiadok, ktorý naruší vzhľad, alebo prostredie 
mestskej časti. 
 
(8) Fyzická osoba a právnická 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.  
 
(9)  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) 
 
(10) 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 

                                                 
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. 
2) Zákon č. 84 /1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších právnych predpisov. 
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odstrániť najneskôr do 3 hodín. Pri týchto úkonoch je potrebné dbať na čistotu verejného 
priestranstva, bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť verejného priestranstva. 
 
 
(11)   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). 
 

§ 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.  
 

§ 4 
Čistenie chodníkov 

 
(1) Nedostatok 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.3) 
 
(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. 
 
 
                                                 
3) § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách   (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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(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. 
 
(5) Mestská časť  môže  poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mestskej časti, 
ktorá sa v  súvislosti s plnením povinností podľa odsekov 1 až 4 ocitne v stave náhlej núdze,4) 
a ktorej príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s ňou v náhlej núdzi spoločne posudzujú, 
nepresahuje 2,5 násobok sumy životného minima,5) peňažnú pomoc podľa osobitného predpisu.6) 
 
(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 núdze4) 
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 
Spoločné 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. 
 

§ 6 
Sankcie 

 
(1) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia: 

a) právnickou osobou môže jej starosta mestskej časti uložiť pokutu podľa osobitného 
predpisu(5) 

      b) fyzickou osobou môže jej byť uložená pokuta podľa osobitného predpisu.(6) 

 
 

§ 7 
Kontrolná činnosť 

 
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú oprávnení 
vykonávať: 
                                                 
4) § 2 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č. 10/2010 o poskytovaní 
peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní 
spoločného stravovania dôchodcov. 
(5) § 28 ods. 2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších  
právnych predpisov.  
6) § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov. 
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      a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  
      b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 
 

§ 8 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č. 1/2011 
z 15.februára 2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava- Staré 
Mesto.  
 

§ 9 
Účinnosť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1.januára 2012 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        PhDr. Tatiana Rosová 
                                                                                                       starostka mestskej časti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.... /2011 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto dňa 13 .decembra 2011 uznesením č. ..../2011 
 
 
 
 


