
VZN číslo 1/2001 zo dňa 30.10.2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku  

na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 9, ods. 3, zákona 

Slovenskej národnej rady č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a podľa § 15, ods. 2, 

písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

§1: Účel 

Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenia") je upraviť vzťahy významné 

na dosiahnutie a udržanie čistého a zdravého prostredia, jeho estetického vzhľadu a 

udržiavanie čistoty. 

§2: Základné pojmy 

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky miesta určené na verejné 

užívanie, najmä ulice, námestia, parky, cesty, chodníky, parkoviská, nábrežie, mosty, 

priechody, podchody, nadchody, schody, zeleň, a jej príslušné doplnkové zariadenia, 

trhoviská, detské ihriská, terasy domov, prístupové a zásobovacie rampy a podobne. 

§3: Zodpovednosť za čistotu a poriadok 

1) Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, nehnuteľnostiach a iných stavbách na 

území mestskej časti zodpovedá ich vlastník, užívateľ alebo správca bez ohľadu na to, akým 

spôsobom k znečisteniu došlo a je povinný bezodkladne znečistenie alebo iný neporiadok 

odstrániť. Názov a telefónne číslo zodpovedného subjektu musí byť viditeľne vyznačené pri 

vstupe do objektu. 

2) Právnická osoba a fyzická osoba zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí alebo inému 

umožní spôsobiť znečistenie a iný neporiadok, ktorý naruší vzhľad či prostredie mestskej 

časti. 

3) Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve zodpovedá aj zvolávateľ zhromaždenia. 

4) Ostatné podmienky starostlivosti o čistotu a poriadok na verejných priestranstvách 

upravujú osobitné predpisy
1)

. 

§4: Umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad 

1) Ak nemôžu byť zberné nádoby na zložky komunálneho odpadu umiestnené v priestore 

objektov alebo oplotených pozemkov, umiestnia sa na patrične upravenej ploche verejného 

priestranstva po dohode s jej vlastníkom alebo správcom. 

2) Dve a viac zberných nádob na komunálny odpad možno umiestniť len v stojisku, ktoré 

musí vyhovovať stavebným,
2)

 hygienickým, estetickým a protipožiarnym podmienkam. 

3) Kontajnerové stojisko musí byť označené s uvedením objektu ku ktorému patrí. 



§5: Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách 

1) Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných 

priestranstvách, užívateľ verejného priestranstva je povinný zdržať sa konania, ktorým by 

spôsobil znečistenie alebo narušenie poriadku v mestskej časti. 

2) Prevádzkovatelia vozidiel sú povinní uvoľniť časť komunikácie alebo iné verejné 

priestranstvo pre potreby čistenia na základe výzvy ich správcu. 

3) Nie je dovolené:  

a. na verejnom priestranstve odkladať a vyhadzovať rôzne predmety (napr. papier, obaly, 

škatule, fľaše, plechovky, ohorky od cigariet a iné nepotrebné veci) na miesta, ktoré na 

to nie sú určené,  

b. vysypávať a rozsypávať odpad mimo miest na to určených (vedľa kontajnerov, na 

verejných priestranstvách a pod.),  

c. vylievať tekutiny, vyklepávať prach mimo vyhradené priestory, vyhadzovať odpad z 

okien a balkónov, zakladať skládky alebo iným spôsobom znečisťovať verejné 

priestranstvo,  

d. skladovať odpad a spaľovať ho na ploche, ktorá nie je na tento účel určená a spaľovať 

odpad v kontajneri,  

e. skladovať stavebný materiál bez povolenia alebo nad rámec povolenia,  

f. jazdiť vozidlami, ktoré svojím nákladom znečisťujú verejné priestranstvá,  

g. znečisťovať prostredie pohonnými látkami, motorovými olejmi a ostatnými 

prevádzkovými náplňami motorových vozidiel,  

h. znečisťovať prostredie odpadovými vodami a prepravovaným materiálom,  

i. umývať motorové vozidlá na komunikáciách a verejných priestranstvách okrem 

nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích 

značiek,  

j. vykonávať činnosti, pri ktorých v obťažujúcej miere vzniká a šíri sa zápach alebo 

škodlivé plyny,  

k. kresliť a písať akýmkoľvek materiálom na plochy a objekty, ktoré nie sú na tento účel 

vyhradené,  

l. vykonávať činnosti, ktoré v obťažujúcej miere spôsobujú hluk a svetelné efekty (napr. 

propagácia firiem, zariadení, výrobkov, nepovolené činnosti zábavnej pyrotechniky, 

hlučná a vtieravá hudobná produkcia a pod.), pri ktorých dochádza k porušovaniu 

nočného pokoja v čase od 2200 do 600 hod.  

m. znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi chovaných zvierat, sypaním krmiva 

vtáctvu, prikrmovaním túlavých zvierat
3)

,  

n. znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním osobnej potreby,  

o. premiestňovať zariadenie verejného priestranstva,  

p. znemožňovať odvoz domového odpadu, najmä zastavením alebo státím motorového 

vozidla pred stanovišťami s nádobami na tuhý komunálny alebo iný odpad, pričom 

nerozhoduje, či je stanovište umiestnené na mieste na to určenom, na cestnej 

komunikácii alebo na chodníku, priľahlom k cestnej komunikácii alebo na inom 

mieste, ležiacom mimo cestnej komunikácie, pokiaľ je z umiestnenia nádob zrejmé, že 

tieto sú pravidelne vyprázdňované. Týmto nie je dotknuté ustanovenie pravidiel 

cestnej premávky o státí vozidiel bez povolenia, nepresahujúce tri minúty.
4)

 

4) Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný a iný materiál) na 

verejnom priestranstve možno vykonávať iba vtedy, ak sa to nedá uskutočniť mimo verejného 



priestranstva. Pritom treba dbať na čistotu vozovky a chodníkov, bezpečnosť chodcov, 

zjazdnosť a schodnosť v nabližšom okolí. Každé znečistenie musí byť ihneď odstránené. 

5) Dočasné umiestnenie tovaru a iného materiálu na verejnom priestranstve, ktoré povolila 

mestská časť, nesmie ohrozovať zjazdnosť komunikácie, bezpečnosť, zdravie a majetok 

občanov. Spôsobom uloženia alebo vplyvom poveternostných podmienok sa nesmie 

znečisťovať okolie. Sypké materiály musia byť uložené tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 

okolia a verejnej kanalizácie. 

6) Veľkorozmerný odpad určený na zneškodnenie, ak nie je verejným oznamom inak určené, 

možno vyniesť na verejné priestranstvo až po pristavení kontajnera alebo vozidla na to 

určeného. Po naplnení kontajnera odpadom musí zabezpečiť pôvodca odpadu alebo 

objednávateľ veľkokapacitného kontajnera jeho okamžitý odvoz, najneskôr však do 24 hodín 

po jeho naplnení. 

7) Užívať verejné priestranstvo na účely iného charakteru než na aké bežne slúži, možno len 

na základe povolenia mestskej časti. 

§6: Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na nehnuteľnostiach a v ich okolí 

1) Nehnuteľnosti a ich okolie musia byť udržiavané tak, aby svojím stavom nenarúšali vzhľad 

a prostredie mestskej časti a neohrozovali bezpečnosť občanov. 

2) Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, kioskov, pojazdných predajní a podobných zariadení, 

sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok, ak nie je určené inak, do vzdialenosti 3m okolo 

týchto zariadení a umiestnením dostatočného počtu košov na odpadky a ich pravidelným 

vyprázdňovaním. Odpadkové koše je nutné pravidelne vyprázdňovať do osobitne 

objednaných zberných nádob. 

3) Majiteľ, správca alebo užívateľ pozemku alebo inej nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť 

pre činnosti vykonávané v areáli a objekte nehnuteľnosti dostatočný počet zberných nádob na 

odpad, postarať sa o odvoz komunálneho odpadu,
5)

 a ak je to potrebné, aj o odvoz iného 

odpadu.
6)

 

4) Stanovištia zberných nádob na odpad musí užívateľ udržiavať v čistote a poriadku. Zberné 

nádoby nesmú byť umiestnené na chodníku, okraji vozovky, ani na inom verejnom 

priestranstve okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom alebo vyprázdnením. 

5) Zberné nádoby na odpad, ako i nádoby na separovaný zber surovín nesmú byť za žiadnych 

okolností umiestnené v zeleni. 

6) Nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia byť trvale upravené a 

udržiavané tak, aby nečistoty neboli zanášané na verejné priestranstvo, prípadne splavované 

dažďom alebo polievaním a aby neprekážali chodcom pri používaní verejných priestranstiev 

(napr. konáre stromov, kríkov a pod.). Ak pôvodca znečistenia alebo poškodenia nebol 

zistený, závadu musí odstrániť majiteľ alebo správca verejného priestranstva. 

§7: Čistenie chodníkov 

1) Závady 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. 



2) Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti v radovej zástavbe je povinný čistiť chodník 

v úseku hraničiacom s nehnuteľnosťou, v prípade samostatne stojacich nehnuteľností čistiť 

chodníky po obvode nehnuteľnosti, a to aj v prípadoch, že chodníky sú od nehnuteľnosti 

oddelené pruhom pozemku slúžiacemu iným, ako komunikačným účelom a prístupové 

chodníky vedúce od nehnuteľnosti k obvodovým chodníkom alebo chodníkom pozdĺž 

vozovky. Ďalej prístupové chodníky vedúce od obvodových chodníkov alebo chodníkov 

pozdĺž vozovky ku vozovke a pozdĺžne spojnice obvodových chodníkov až do vzdialenosti 20 

metrov od nich. V prípade, že takto vymedzené úseky chodníkov sú pre dve susediace 

nehnuteľnosti spoločné, povinnosť čistiť spoločný úsek sa delí na polovicu. Za chodníky sa 

pre tento účel považujú aj schody, lávky, rampy, podchody, terasy a pod., ktoré spadajú do 

vyššie uvedeného vymedzenia. 

3) Chodník je nutné čistiť po celej šírke, ak jeho delenie od vozovky alebo komunikácie je 

zreteľne výškovo alebo vodorovne označené. Na miestach, kde chodník vyznačený nie je, 

udržiava sa v čistote pruh o šírke 2m priliehajúci k nehnuteľnosti. 

4) Majiteľ alebo správca je povinný zabezpečiť čistotu priechodov a chodníkov i počas dní 

pracovného voľna. Čistením sa rozumie povinnosť kropiť, zametať, odstraňovať burinu z 

obrubníkov, náletové dreviny, poľadovicu, sneh, blato, odpad a inú nečistotu. Ak sú 

vytvorené vhodné podmienky (povrch chodníka a spád, zdroj vody a kanalizácia), čistenie sa 

vykonáva umývaním alebo splachovaním. Ak je nebezpečenstvo vzniku námrazy alebo pri 

nízkych teplotách, je kropenie zakázané. 

5) Hlavné čistenie musí byť vykonávané tak, aby chodci a obyvatelia domov boli čo najmenej 

obťažovaní. 

§8: Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období 

1) Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť komunikácií III. a IV. triedy, okrem 

častí chodníkov vymedzených v § 7, ods. 1, zabezpečuje Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava-Petržalka podľa Osobitného programu zimnej údržby
7)

 prostredníctvom poverenej 

organizácie. 

2) Poverená organizácia vykonáva podľa potreby posýpanie komunikácií inertným 

materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a v prípade potreby i odvoz snehu. Prednostne zabezpečuje 

zjazdnosť križovatiek, výpadových ciest, ulíc, priechodnosť chodníkov, priechodov pre 

chodcov a uvoľňovanie kanalizačných vpustí. Sneh sa odváža na skládky určené Magistrátom 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo Miestnym úradom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

3) V zimnom období treba zbavovať chodníky snehu a námrazy aj viackrát za deň, a to 

zásadne v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa na okraj vozovky do hromád. Na okraji 

vozovky treba uvoľniť a očistiť vpusty kanalizácie, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok 

vody. Pri tvorení poľadovice je možné použiť aj chemický posyp (okrem chloridu sodného), 

podľa posúdenia službukonajúceho dispečera zimnej služby. 

4) Pri odstraňovaní a hromadení snehu je treba dbať na to, aby neboli zátarasy cez jazdnú 

dráhu alebo pred vstupmi a vjazdami do budov, na miestach priechodov pre chodcov a na 

plochách, potrebných na nakladanie a vykladanie tovaru. 

5) Ak napadne sneh v noci alebo keď sa v noci vytvorí námraza, musia byť chodníky očistené 

a posypané inertným materiálom najneskôr do 6.00 hod. a ich bezpečná schodnosť v celej 

šírke musí byť zabezpečená najneskôr do 21.00 hod. nasledujúceho dňa. 



6) Po ukončení zimného obdobia sa inertný materiál nesmie ponechať na chodníku, ani zhŕňať 

na okraj vozovky. Je nutné ihneď zabezpečiť jeho odvoz majiteľom alebo správcom. 

§9: Spoločné ustanovenia 

1) Ustanovenia tohto nariadenia sa primerane vzťahujú aj na dodržiavanie čistoty a poriadku 

na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, v priestoroch verejných telefónnych a bankových 

automatov, na koľajových telesách hromadnej a železničnej dopravy, u nádob a košov na 

odpadky patriacich dopravným a iným organizáciám. 

2) Nariadením o čistote a poriadku nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb 

podľa osobitných právnych predpisov, prípadne iných všeobecne záväzných nariadení. 

§10: Sankcie 

1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie o čistote a poriadku, dopúšťa sa priestupku 

proti verejnému poriadku, za ktorý možno uložiť pokutu do 33,19 EUR  (1.000,- Sk) 
8)

, za 

porušenie §5 ods.3 tohto nariadenia možno uložiť pokutu do 165,97 EUR (5.000,- Sk) 
9)

, v 

blokovom konaní možno uložiť pokutu do 16,59 EUR (500,- Sk).
10)

 

2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže starosta uložiť pokutu do 6 638,78 

EUR (200.000,- Sk).
11)

 

§11: Záverečné ustanovenie 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hl. mesta SR 

Bratislavy a poverení zamestnanci Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

§12: Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/1992 zo 16. 12. 1992 o dodržiavaní čistoty a 

poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1993, ktorým sa dopĺňalo VZN č.10/1992 v §6 

(Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období). 

§13: Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. novembra 2001. 

 

 

Vladimír Bajan 

starosta 

 

 

 

 

 



1. Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §18 ods. 3 písm. 

a) a b)  

2. Vykonávacia vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, v znení 

neskorších predpisov.  

3. Občiansky zákonník, §123, §127  

4. Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, §103 ods. 1  

5. VZN hl. mesta SR č. 4/1995 o nakladaní s komunálnym odpadom na území hl. mesta SR Bratislavy  

6. Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

7. Štatút hlavného mesta SR Bratislavy, čl. 6 ods. 2 písm.e)  

8. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, §47 a §48  

9. Zákon SNR č. 372/1990 Zb., §47 ods. 1 písm. h)  

10. Zákon SNR č. 372/1990 Zb., § 84  

11. Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave §28, ods. 1 písm. a) 

 


