
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.rľľ17? 
~ 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. 9/2018 
z 26. júna 2018 

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 Bratislavy 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 podn ikanie a právnických 
osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej 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 rozumie ulica, námestie, park, 
trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na 
vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.1 

(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, 
stÍpy 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 . 

(5) Zeleňou sa rozumie súbor živých a neživých prvkov usporiadaných podľa estetických 
zásad do viacfunkčných kompozícií, ktoré utvárajú alebo dopÍňajú prostredie, pričom do 
zelene sa zahŕňajú aj spontánne vzniknuté porasty.2 

(6) Kontajnerovým stanovišťom sa rozumie zastrešené a uzatvárateľné zariadenie 
slúžiace na umiestnenie zberných nádob alebo kontajnerov, ktoré vyhovuje estetickým, 

1 Ustanovenie § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
2 Bod 2.1.2 STN 83 7010 



hygienickým a protipožiarnym požiadavkám a je zriadené a vybudované v sú lade 
s osobitnými predpismi.3 

(7) Náhla núdza pre úče ly tohto nariadenia je náhly stav nedostatku, spôsobený 
mimoriadnymi udalosťami, najmä 
a) nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných 
fyzických osôb, ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu, 
b) náhlym nezavineným finančným zaťažením obyvateľa v dôsledku zvýšenia nákladov 
na zabezpečenie základných životných potrieb, bývanie a zabezpečenie potrebnej 
starostlivosti o člena rodiny, 
c) nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa, najmä narodenie alebo úmrtie člena 
rodiny. 

§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 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 , 
1) 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 (ďa lej 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 doby4 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. 

' Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpísov, zákon 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
' Všeobecne záväzné naríadenie mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mestskej častí Bratis lava-Staré Mesto. 
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(5) Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom 
priestranstve okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom (vyprázdnením) 
s výnimkou: 

a) podzemných kontajnerov, 
b) umiestnenia v kontajnerových stanovištiach, ktoré sa nenachádzajú na zeleni a sú 

zriadené so súhlasom mestskej časti, 
c) zberného hniezda podľa osobitného predpisu5 . 

(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 
čistoty na verejnom priestranstve a zabezpečiť bezodkladne po skončen í zhromaždenia 
vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom sa zhromaždenie konalo.6 

(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 . 7 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 byť umiestnený vo vhodnej 
nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okol ia 
a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom). 

(1 O) Fyzická osoba je povinná na užíva nom 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 oznamami . 

(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 . 

5 § 12 ods. 2 a nasl. všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a 
doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 
" Zákon č. 84 /1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších právnych predpisov. 
7 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 v zmysle§ B zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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§3 
Spoločné ustanovenia 

(1) Ustanovenia tohto nariadenia sa primerane vzťahujú aj na dodržiavan ie 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 
Sankcie 

(1) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, 
ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.8 

(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 
osobitných predpisov.9 

§5 
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. 

§6 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 
8/2017 zo 16. mája 2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

§7 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2018. 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 87/2018 zo dňa 26. júna 2018. 

8 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. 
• 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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