
Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

č. 2/2011
zo dňa 13.9.2011

O DODRŽIAVANÍ  ČISTOTY  A  PORIADKU  NA  ÚZEMÍ

MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  -  KARLOVA  VES

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves podľa § 15 ods. 2 
písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 3 písm. n)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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:

§ 1
ÚVODNÉ  USTANOVENIA

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 – Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“).

Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumie priestranstvo, ktoré je bežne 
verejne prístupné, slúžiace na verejné užívanie, s rešpektovaním obmedzení stanovenými 
inými právnymi predpismi (napr. zákon o pravidlách cestnej premávky a pod.); najmä 
však cesty, chodníky, mosty, priechody, nadchody a podchody, schody, rampy, parkoviská, 
nábrežia, parky a lesoparky, cintoríny, trhoviská, námestia, trávnaté plochy, detské ihriská 
a pod. 

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

Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve.

Na verejnom priestranstve sa zakazuje najmä:
a) odkladať a odhadzovať odpadky, okrem miest na to určených,
b) vysýpať zvyšky jedál a vylievať zvyšky nápojov,
c) skladovať a spaľovať akýkoľvek odpad,
d) roznášať blato a nečistoty kolesami vozidiel
e) znečisťovať prostredie vypúšťaním motorového oleja, pohonných látok alebo 



prepravovaným nákladom,
f) umývať a čistiť motorové vozidlo,
g) umiestňovať plagáty, inzeráty, propagačné materiály na miesta, ktoré nie sú na to 

určené),
h) maľovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce,
i) vykonávať osobnú potrebu a hygienu,

j) znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi chovaných zvierat) sypaním krmiva vtáctvu 
alebo prikrmovaním túlavých zvierat,

k) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k jeho znečisteniu, znehodnoteniu alebo 
poškodeniu.

Za čistotu, poriadok a pravidelné ošetrovanie verejnej zelene zodpovedajú právnické osoby, s 
ktorými bola táto povinnosť zmluvne dohodnutá. Do údržby sú zahrnuté aj bezprostredne 
susediace plochy napr. obrubníky (odburinenie) a pod. Povinnosť udržiavať a starať sa o 
verejnú zeleň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves č. 29/1995 o tvorbe a ochrane verejnej zelene týmto nie je dotknutá.

Fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedá za svoje konanie, ktorým spôsobí 
znečistenie alebo neporiadok na verejnom priestranstve.

Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom priestranstve, okrem 
nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením. 

Odpadové koše sa nesmú vyprázdňovať do uličných košov na odpad, ale do osobitne 
objednanej zbernej nádoby na odpad z vlastného podnikania.

Nepotrebné predmety ako napr. starý nábytok, obaly z tovaru a pod. alebo iný objemný odpad 
možno vyniesť na verejné priestranstvo až po pristavení veľkoobjemového kontajnera 
alebo nákladného vozidla.

Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných obdobných prác (napr. výkopových a 
pod.) zodpovedá právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca takéto práce. Stavebný, 
výkopový alebo iný materiál určený na vykonávanie stavebných a iných podobných prác 
môže byť uložený na vozovke alebo chodníku len na určenom mieste a za podmienok 
stanovených príslušným cestným správnym orgánom.

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.

Zvolávateľ zhromaždenia je povinný pri zabezpečovaní riadneho priebehu zhromaždenia na 
verejnom priestranstve dávať účastníkom zhromaždenia a usporiadateľom zhromaždenia 
záväzné pokyny, týkajúce sa dodržiavania čistoty a poriadku na verejnom priestranstve 
a zabezpečiť bezodkladne po skončení zhromaždenia vyčistenie verejného priestranstva, 

na ktorom sa zhromaždenie konalo.)



§ 3
ČISTENIE  VEREJNÝCH  PRIESTRANSTIEV

Verejné priestranstvo je povinný čistiť jeho vlastník alebo správca.

Pri znečistení verejného priestranstva ten, kto znečistenie spôsobil, je povinný toto 
bez prieťahov odstrániť. V prípade ak sa tak nestalo a znečistenie spôsobí alebo môže 
spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo schodnosti vozidlovej alebo pešej komunikácie, ten, 
kto znečistenie spôsobil, je povinný majiteľovi alebo správcovi verejného priestranstva 
uhradiť náklady spojené s jeho odstránením. 

Obyvatelia mestskej časti, vlastníci nehnuteľností, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností 
sú povinní podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia a napomáhať 
udržiavať poriadok v mestskej časti. V tejto súvislosti sú povinní najmä bezodkladne 
odstrániť akékoľvek znečistenie na priľahlom verejnom priestranstve do vzdialenosti 22 m 
od hranice užívanej nehnuteľnosti na všetky strany. Ich práva alebo nároky na náhradu 
škody voči tomu, kto znečistenie spôsobil ostávajú nedotknuté.

Chodníky sa musia čistiť podľa potreby denne. Čistením sa rozumie povinnosť odstraňovania 
snehu, ľadu, námrazy alebo iného znečistenia (napr. zvyšku posypového materiálu po 
zimnom posype, výkopových prácach a pod.), pokiaľ vytvárajú, alebo by mohli vytvoriť 
závadu v schodnosti. Ak sú pre to vhodné podmienky, čistenie sa vykonáva aj umývaním 
alebo splachovaním, okrem prípadov hrubých nečistôt napr. z dôvodu vynášania zeminy 
kolesami vozidiel zo stavby, rozkopávok a pod., ktoré by mohli zapríčiniť zanesenie 
kanalizácie. V zimnom období sa pri nízkych teplotách, alebo pri predpoklade zníženia 
teploty pod bod mrazu kropiť ani umývať nesmie.

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 

tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.)

Schodnosť a čistotu priľahlých chodníkov sú povinní udržiavať aj prevádzkovatelia 
obchodov, služieb, hotelov, reštauračných alebo pohostinských zariadení, pokiaľ táto 
povinnosť bola zmluvne dohodnutá s vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti, v ktorej 
sa prevádzka nachádza.

Sneh a námraza sa zhŕňajú do hromád na okraj vozovky. Na okraji vozovky treba uvoľniť a 
očistiť odvodňovacie kanalizačné vpuste, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. 
Pri tvorení poľadovice treba chodníky posýpať inertným materiálom (pieskom, kamennou 
drvinou a pod.). Posyp chloridmi sa môže aplikovať iba v krajne nevyhnutných prípadoch. 

Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené priechody 
pre chodcov, prístup a príjazd k stojiskám nádob na domový odpad, vjazdy a vstupy 
do budov a iných nehnuteľností, ako aj plochy potrebné na nakladanie a vykladanie 
tovaru, paliva, odvoz domového odpadu a pod.



Ak napadne sneh v noci, alebo sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť 
a posypať inertným materiálom najneskôr do 07.00 hodiny. Bezpečnú schodnosť treba 
zabezpečiť minimálne do 21.00 hodiny.

Odvoz snehu zhrnutého do hromád vykonáva organizácia poverená výkonom zimnej údržby. 

Pri väčších snehových alebo námrazových kalamitách, keď organizácia poverená zimnou 
údržbou vlastnými silami a prostriedkami nemôže zabezpečiť nevyhnutnú schodnosť 
a zjazdnosť verejných priestranstiev, môže starosta uložiť právnickej alebo fyzickej osobe 
povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc.

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo 
na úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov 
odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku u starostu mestskej 

časti, inak toto právo zanikne.)

Pri dlhšie trvajúcom ustálenom počasí, kedy nie je potrebné vykonávať zimnú údržbu 
chodníkov alebo vozidlových komunikácií, sa vykonávajú práce letného charakteru 
(napr. zametanie, odstraňovanie zvyškov posypového materiálu, čistenie okolia stojísk 
nádob na domový odpad a pod.). Kropiť a polievať miestne komunikácie je povolené 
iba vtedy, ak na základe dlhodobej predpovede počasia nie je predpoklad poklesu teplôt 
pod bod mrazu, vzniku náľadia alebo námrazy.

§ 4
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.

§ 5
SANKCIE

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia:
a) právnickou osobou môže jej starosta mestskej časti uložiť pokutu podľa osobitného 

predpisu) do výšky 6.638 €,

b) fyzickou osobou môže jej byť uložená pokuta podľa osobitného predpisu) do výšky 33 
€.

§ 6
SPOLOČNÉ  A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa 



osobitných právnych predpisov.

2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Karlova Ves č. 64/2001 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa 
20.05.2001.

§ 7
ÚČINNOSŤ

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.10.2011.

Ing. Iveta Hanulíková
starostka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 MČ Bratislava - Karlova Ves bolo

na úradnú tabuľu vyvesené: 14. 9. 2011
z úradnej tabule zvesené: 29. 9. 2011

a nadobudlo účinnosť dňom: 1. 10. 2011

Mgr. MVDr. Miroslav Špejl
referát organizačný a správy registratúry


