
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava Petržalka 

č. 2/1993 zo 16. februára 1993, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Petržalka č. 10/1992 zo dňa  

16. decembra 1993 o dodržiavaní čistoty a poriadku v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa ustanovenia § 15, 

ods.2 písm. a/ zákona SNR č.377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave sa uznieslo na tomto 

Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava Petržalka č. 10/1992 zo 16.decembra 1993 o dodržiavaní čistoty a 

poriadku v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

§ 6 

Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období 

1) Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť vozoviek, okrem chodníkov 

zabezpečuje podľa osobitného programu organizácia poverená Magistrátom hlavného mesta 

SR Bratislavy (ďalej len magistrát) alebo miestnym úradom. Táto vykonáva podľa potreby 

posýpanie povrchu vozovky inertným materiálom, v prípade mrznúceho dažďa, námrazy a 

poľadovice chemickým posypom (okrem chloridu sodného), zhŕňanie, pluhovanie a prípadne 

odvoz snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest, 

frekventovaných ulíc s premávkou hromadných dopravných prostriedkov a prechodov pre 

chodcov. Sneh sa odváža na skládky určené magistrátom alebo miestnym úradom. 

2) Pri väčších snehových alebo námrazových kalamitách, keď organizácia poverená 

zimnou údržbou by nestačila vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť nevyhnutnú 

schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, môže starosta mestskej časti (ďalej len 

starosta) uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť 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, 

inak toto právo zanikne. 

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 snehu je treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody cez 

jazdnú dráhu alebo príchody a vjazdy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie 

tovaru, paliva, odvoz domového odpadu a pod. 

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

očistené a posypané inertným materiálom najneskôr do 6,00 hod. Bezpečnú schodnosť je 

potrebné zabezpečiť minimálne do 21,00 hod. 

6) Odvoz snehu zhrnutého do hromád vykonáva organizácia poverená výkonom 

zimnej služby. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 3. marcom 1993. 

 

Ing. Anton Doktorov, v. r. 

starosta 


