
Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2019 z 10. júna 2019, 

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 na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 

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 

vypúšťa v §2 bod 4 a bod 5-8 sa menia na body 4-7 a mení sa a dopĺňa  a nové znenie § 6 je: 

 

§6 

Čistenie miestnych komunikácií 

 

1. Správca miestnych komunikácií je povinný bez prieťahov odstraňovať závady 

v zjazdnosti miestnych komunikácií, schodnosti miestnych komunikácií určených pre 

chodcov alebo v schodnosti chodníkov.
1)

 

2. Čistenie v letnom období sa vykonáva po celej šírke a dĺžke chodníka, pričom musí 

byť vykonávané tak, aby boli chodci čo najmenej obťažovaní.  

3. 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.  

4. Pri odstraňovaní a hromadení snehu je potrebné dbať na to, aby boli uvoľnené 

priechody pre chodcov, vjazdy a vstupy do budov, plochy potrebné na nakladanie a 

vykladanie tovaru, odvoz komunálneho odpadu a pod.  

5. Po ukončení zimného obdobia sa inertný materiál nesmie ponechať na chodníku, ani 

zhŕňať na okraj vozovky. Správca komunikácie je povinný zabezpečiť ihneď jeho 

odvoz.  

 

 
Čl. II 

 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť17. júla 2019 
 

 

 

 

 

          Ján Hrčka   

            starosta 

           

 

                                                 
1
 §9 ods. 1 a 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 


