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NÁVRH UZNESENIA 
 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA- KARLOVA VES 
 

schvaľuje  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. ........./2013 zo dňa 
.............................., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves č. 2/2011 zo dňa 13. septembra 2011 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

T:                         
 

Dôvodová správa 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, podľa zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona 
Slovenskej národy č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov,  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
schválilo dňa 13. septembra 2011 Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava-Karlova Ves 
č. 2/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
(ďalej len “VZN“). 
 
Dodržiavanie čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, a s tým 
súvisiace práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb upravuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
Navrhovaná zmena VZN spočíva v: 

 
- doplnení ustanovenia, ktorým sa prevádzkovateľom obchodných a iných podnikateľských 
zariadení na území tunajšej mestskej ukladá povinnosť zabezpečiť čistotu a poriadok v okolí 
týchto prevádzok zároveň pri prevádzkach spojených s exteriérovým sedením (napr. letné 
terasy) povinnosť umiestniť v okolí týchto prevádzok dostatočný počet nádob na odpad 
a zabezpečiť ich pravidelné vyprázdňovanie. 
 
Mestská časť v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečuje pri výkone samosprávy na svojom území 
udržiavanie čistoty; účelom navrhovanej zmeny je zabezpečenie udržiavania čistoty 
a poriadku v okolí obchodných a iných podnikateľských zariadení na území mestskej časti, 
a to prostredníctvom uloženia povinnosti čistenia okolia svojich prevádzok 
prevádzkovateľom, osobitne pri prevádzkach spojených s exteriérovým sedením (letné 
terasy), kde dochádza k zvýšenému znečisťovaniu okolia (ohorkami z cigariet a pod.) 
uložením povinnosti umiestnenia nádoby na odpad a jej pravidelného vyprázdňovania.  
 
Spracoval: 
JUDr. Jana Jakubkovič 
referát legislatívno-právny a súdnych sporov 



Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves   
 

číslo ....../2013 
z .........../2013 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves č. 2/2011 zo dňa 13. septembra 2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves podľa § 4 ods. 3 písm. n) 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a 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. 
 

Článok I 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 13/2011 zo dňa 
13. septembra 2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves sa mení nasledovne: 
 
1. § 2 sa dopĺňa o bod 11 v znení: 
 
 „Prevádzkovatelia obchodných a iných podnikateľských zariadení prevádzkujúcich 

exteriérové sedenia sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok v okolí prevádzok vrátane 
exteriérových sedení (napr. letné terasy) a za tým účelom sú povinní umiestniť pri 
prevádzke dostatočný počet nádob na odpad a zabezpečiť ich pravidelné 
vyprázdňovanie.“ 

 
Článok II 

2.1 Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia ostávajú v platnosti. 
2.2 Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 10. júla 2013. 
 
 
        Ing. Iveta Hanulíková 
                            starostka  
 
 

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ............/2013 MČ Bratislava - Karlova Ves bol 
 

na úradnú tabuľu vyvesený:                    04.06.2013 
 

z úradnej tabule zvesený:                        ................................................. 
 
                                                                 Mgr. MVDr. Miroslav Špejl 
                                                  vedúci- referát organizačný a správy registratúry  



Stanoviská komisií k materiálu   
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 2/2011 zo dňa 13. 
septembra 2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky zo dňa 03.06.2013 
Komisia regionálnej politiky berie na vedomie a odporúča predložiť na najbližšie zasadnutie MiZ. 
Prítomní : 4  Za: 4   Proti: 0                Zdržal sa: 0  
 

Stanovisko komisie verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy zo dňa 03.06.2013 
§ 2 sa dopĺňa o bod 11 v znení:  
„Prevádzkovatelia obchodných a iných podnikateľských zariadení prevádzkujúcich exteriérové 
sedenia, ako aj držitelia vyhradených parkovacích miest vozidiel taxislužby  sú povinní zabezpečiť 
čistotu a poriadok v okolí prevádzok vrátane exteriérových sedení (napr. letné terasy) a vyhradených 
parkovacích stojísk a za tým účelom sú povinní umiestniť pri prevádzke resp. pri parkovacom stojisku 
dostatočný počet nádob na odpad a zabezpečiť ich pravidelné vyprázdňovanie. Držitelia vyhradených 
parkovacích miest taxislužby sú zároveň povinní zabezpečiť sociálne zariadenie pre vodičov 
taxislužby v mieste vyhradeného parkovania vozidla. 
H l a s o v a n i e    Za:   7   Proti:  0   Zdržal sa:   0 
 

Stanovisko komisie životného prostredia zo dňa  03.06.2013 
Komisia ŽP súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava - Karlova Ves 
č.../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN c.2/2011 zo dňa 13.septembra 2011 o dodržiavaní čistoty a 
poriadku na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
Komisia nebola uznášaniaschopná. 
 

Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej zo dňa 04.06.2013  
Komisia predložený návrh VZN MČ Bratislava – Karlova Ves berie na vedomie.  
Hlasovanie:   prít:  7              za:  7             proti:  0  zdržal sa:  0 
 

Stanovisko komisie  školstva a mládeže zo dňa 05.06.2013 
Komisia ŠM odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava-Karlova Ves 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. 
Prít.: 3                 Za : 3                        Proti : 0                     Zdrž. : 0  
 

Stanovisko komisie pre šport zo dňa 05.06.2013 
KŠ odporúča schválenie navrhovanej zmeny VZN. 
Prítomní : 4 (Komisia nebola uznášaniaschopná.) 
 

Stanovisko komisie pre kultúru a médiá zo dňa 05.06.2013 
Komisia pre kultúru a médiá súhlasí so schválením VZN mestskej časti. 
Prítomní : 7  Za: 7   Proti: 0              Zdržal sa: 0  
 

Stanovisko komisie výstavby a územného plánu zo dňa 05.06.2013 
Komisia prerokovala predložený „Návrh VZN mestskej časti o dodržiavaní čistoty ...“ a odporúča 
mestskej časti prijať predložený návrh na zmenu predmetného VZN. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 06.06.2013 
Finančná komisia odporúča schváliť  predložený návrh VZN. 
Prít: 8    Za: 5  Proti: 0  Zdrž: 3 


