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Návrh uznesenia:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa
25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.
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Dôvodová správa
1. Všeobecná časť
Dôvodom predloženia návrhu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej
časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „návrh VZN“) je:
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. mája 2018.
§172 uvedeného zákona mení znenie § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Pôvodné znenie § 9 ods. 2:
„Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných
úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených
výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Závady
v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle 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“.
Nové znenie § 9 ods. 2 ods. znie:
„Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti
chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií“.
Zároveň sa vypúšťa v § 9 ods. 3, ktorý znel:
„Rozsah povinností uvedených v ods. 2 upravujú s prihliadnutím na miestne pomery obce
svojimi všeobecne záväznými nariadeniami“.
V aktuálnom VZN § 6 zahŕňa rozsah povinností vlastníkov, užívateľov, nájomcov a
správcov pri čistení verejných priestranstiev. Vzhľadom na vyššie spomenutú novelu zákona,
je potrebné povinnosti upraviť tak, aby celý § 6 VZN bol v súlade novelou zákona.
Taktiež je potrebné upraviť odvolávky pod čiarou 4) a 5)
2. Osobitná časť
§6
Názov § 6 sa mení z:
„Čistenie verejného priestranstva“
na
„ Čistenie miestnych komunikácií"
Odôvodnenie: zimná služba sa vzťahuje na miestne komunikácie a nie na celé verejné
priestranstvo tak, ako je zadefinované pre účely tohto nariadenia.
ods. 1 pôvodné znenie sa ruší a mení sa:
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„Správca miestnych komunikácií je povinný bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti
miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov.“
Odôvodnenie: Novelou zákona prešla povinnosť odstraňovať závady v schodnosti na
miestnych komunikáciách určených pre chodcov alebo chodníkov z vlastníkov, užívateľov
alebo správcov priľahlých nehnuteľností na správcu miestnych komunikácií.
ods. 2 sa vypúšťa
ods. 3 sa označí ako ods. 2: nemení sa
ods. 4 sa označí ako ods. 3 a mení sa z:
„Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť a schodnosť komunikácií III. a IV. triedy,
okrem miestnych komunikácií a chodníkov v § 6 ods. 1,2, zabezpečuje mestská časť podľa
Operačného plánu zimnej služby na príslušnú zimnú sezónu prostredníctvom poverenej
organizácie.“
na
„Zimnú údržbu, zjazdnosť a schodnosť komunikácií III. a IV. triedy, zabezpečuje mestská
časť podľa Operačného plánu zimnej služby na príslušnú zimnú sezónu prostredníctvom
poverenej organizácie.“
Odôvodnenie: Zimná služba bude zahrnutá v Operačnom pláne zimnej služby na príslušnú
zimnú sezónu.
ods. 5 sa vypúšťa.
Odôvodnenie: Podrobnosti ohľadom zimnej služby bude zahrnuté do Operačného plánu
zimnej služby na príslušnú zimnú sezónu prostredníctvom poverenej organizácie.
ods. 6 sa označí ako ods. 4 a sa mení z:
„Vlastník, nájomca, užívateľ alebo správca je povinný v zimnom období zbavovať chodníky
snehu a poľadovice aj viackrát za deň, a to v šírke minimálne 1,5 m.4). Sneh sa zhŕňa na okraj
komunikácie do hromád. Na okraji komunikácie je potrebné uvoľniť a očistiť vpusty
kanalizácie, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení poľadovice je
potrebné chodníky posýpať vhodným posypovým materiálom.5)“
na
„Správca komunikácie je povinný v zimnom období zbavovať chodníky snehu a poľadovice
v šírke minimálne 1,5 m.4). Sneh sa zhŕňa na okraj komunikácie do hromád. Na okraji
komunikácie je potrebné uvoľniť a očistiť vpusty kanalizácie, aby sa v prípade odmäku
zabezpečil odtok vody. Pri tvorení poľadovice je potrebné chodníky posýpať vhodným
posypovým materiálom.5)“
Odôvodnenie: Vypúšťa sa vlastník, nájomca, užívateľ za slovo správca je doplnené
komunikácie, aby to bolo v súlade s novelou zákona a vypúšťa sa „aj viackrát za deň, a to“,
podrobnosti budú zahrnuté v Operačnom pláne zimnej služby na príslušnú zimnú sezónu.
ods. 7 sa označí ako ods. 5 a nemení sa
ods. 8 sa vypúšťa.
Odôvodnenie: Podrobnosti ohľadom zimnej služby budú zahrnuté do Operačného plánu
zimnej služby na príslušnú zimnú sezónu prostredníctvom poverenej organizácie.
ods. 9 sa označí ako ods. 6 a mení z:
„Po ukončení zimného obdobia sa posypový materiál nesmie ponechať na chodníku, ani
zhŕňať na okraj vozovky. Vlastník, nájomca, užívateľ alebo správca nehnuteľností je povinný
zabezpečiť ihneď jeho odvoz.“
na
„Po ukončení zimného obdobia sa posypový materiál nesmie ponechať na chodníku, ani
zhŕňať na okraj vozovky. Správca komunikácie je povinný zabezpečiť ihneď jeho odvoz.“
Odôvodnenie: vypustené vlastník, nájomca, užívateľ a slovné spojenie správca nehnuteľností
je zmenené na správca komunikácie, aby to bolo v súlade s novelou zákona.
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Odvolávka pod čiarou 4) sa mení z:
STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií
na
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií
Odvolávka pod čiarou 5) sa mení z:
§9 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
na
§9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia.
Doložky k predkladanému návrhu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na
území MČ Bratislava-Petržalka:
1. Doložka rozpočtová:
Schválenie predkladaného návrhu VZN predpokladá dopad na obecný rozpočet.
2. Doložka finančná:
Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný dopad na obyvateľov Petržalky.
3. Doložka ekonomická:
Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný dopad na hospodárenie
podnikateľskej sféry v Petržalke.
4. Doložka environmentálna:
Schválenie predkladaného návrhu VZN bude mať dopad na životné prostredie. Prispeje
k zvýšeniu čistoty a poriadku a tým ku skvalitneniu životného prostredia na území mestskej
časti.
5. Doložka zlučiteľnosti:
Schválenie predkladaného návrhu VZN je v súlade so zákonmi a predpismi Slovenskej
republiky a EÚ:
-

-

-

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – úplné znenie
Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie
§ 3 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve
STN 73 6110Z1 Projektovanie miestnych komunikácií
§46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§28 ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislavy v znení neskorších predpisov
zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Petržalka
č. ........./2018 z ..........2018,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 2 písm.
a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, sa uznieslo:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka sa mení a dopĺňa takto:
§6
ods. 1 sa mení:
„Správca miestnych komunikácií je povinný bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti
miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov.“
ods. 2 sa vypúšťa
ods. 3 sa označí ako ods. 2
ods. 4 sa označí ako ods. 3 a sa mení:
„Zimnú údržbu, zjazdnosť a schodnosť komunikácií III. a IV. triedy, zabezpečuje mestská

časť podľa Operačného plánu zimnej služby na príslušnú zimnú sezónu prostredníctvom
poverenej organizácie.“
ods. 5 sa vypúšťa.
ods. 6 sa označí ako ods. 4 a sa mení:
„Správca komunikácie je povinný v zimnom období zbavovať chodníky snehu a poľadovice v šírke
minimálne 1,5 m.4). Sneh sa zhŕňa na okraj komunikácie do hromád. Na okraji komunikácie je
potrebné uvoľniť a očistiť vpusty kanalizácie, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri
tvorení poľadovice je potrebné chodníky posýpať vhodným posypovým materiálom.5)“
ods. 7 sa označí ako ods. 5
ods. 8 sa vypúšťa.
ods. 9 sa označí ako ods. 6 a sa mení:
„Po ukončení zimného obdobia sa posypový materiál nesmie ponechať na chodníku, ani zhŕňať na
okraj vozovky. Správca komunikácie je povinný zabezpečiť ihneď jeho odvoz.“
Poznámka pod čiarou č. 4 sa mení:
4)
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, bod 12.3.4.2
Poznámka pod čiarou č. 5 sa mení:
5)
§9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Čl. II
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa...

Vladimír Bajan
Starosta
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