
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
  
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

 
č. 4/2010     

 
zo 14. septembra 2010  

 
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, podľa § 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 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) skladovať tovar a materiál, 
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e) vylievať tekutiny, vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky z okien a balkónov, 
f) roznášať blato a nečistoty kolesami vozidiel z iných pozemkov na verejné priestranstvo, 
g) znečisťovať unikajúcim motorovým olejom, pohonnými látkami alebo prepravovaným 

nákladom, 
h) umývať a čistiť motorové vozidlo, 
i) umiestňovať plagáty, inzeráty, propagačné materiály na miesta, ktoré nie sú na to určené, 
j) maľovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce, 
k) vypúšťať zvieratá bez dozoru, 
l) ponechať tuhé výkaly zvierat, 
m) vykonávať osobnú potrebu a hygienu, 
n) premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať nehnuteľnosti a zariadenia, 
o) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu alebo narušeniu poriadku. 

 
(3) Zariadenia umiestnené na verejných priestranstvách musia byť udržiavané tak, aby svojim 
stavom nenarúšali vzhľad a prostredie mestskej časti a neohrozovali bezpečnosť. 
 
(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 najmä umiestnením dostatočného počtu košov na 
odpad a 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 čistoty na verejnom priestranstve a zabezpečiť 
bezodkladne po skončení zhromaždenia vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom sa 
zhromaždenie konalo. 
 
(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) Tovar, ktorý je potrebné vybaliť na verejnom priestranstve, musí byť vybalený bezodkladne 
po zložení. Prepravné obaly musia byť po vybalení tovaru bezodkladne z verejného priestranstva 
odstránené. 
 
(10) Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru, prípadne stavebného materiálu na 
verejnom priestranstve, tento nesmie ohrozovať, ani obmedzovať schodnosť a zjazdnosť 
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verejného priestranstva, bezpečnosť, zdravie a majetok a znečisťovať bezprostredné okolie.  
Sypký materiál musí byť 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, 
odvoz snehu z verejných priestranstiev, uvoľnenie prechodov pre chodcov a kanalizačných 
vpustí od snehu. 
 
(5) Ak je spád snehu, alebo ak sa vytvorila poľadovica v nočných hodinách medzi 22.00 h 
a 06.00 h, osoby podľa odseku 1 sú povinné chodníky očistiť, prípadne posypať najneskôr do 
07.00 h.; bezpečnú schodnosť chodníkov musia tieto osoby  zabezpečiť minimálne do 22.00 h. 
 
 

§ 4 
Kontrolná činnosť 

 
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 
 
 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

 
     Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1998 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2002, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
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§ 6 
Účinnosť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                                                             starosta mestskej časti  
                                                                                             Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 schválilo Miestne zastupiteľstvo 14. septembra 2010 
uznesením č. 121/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


