Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
č. 1/2015
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti
Bratislava - Vrakuňa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vrakuňa podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
podľa § 4 ods. 3 písm. f), g) a n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z o ochrane nefajčiarov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 18 ods.4 písm. a) štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje práva a povinnosti
fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb pri dodržiavaní
čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa (ďalej len „mestská časť“) s
cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie, zabrániť narušovaniu vzhľadu a prostredia
mestskej časti a rozsah povinnosti v súvislosti s odstraňovaním závad v schodnosti chodníkov
na území mestskej časti.
2. Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky verejne prístupné
miesta, slúžiace na verejné užívanie, ktorými sú ulica, námestie, cesta, chodník, parkovisko,
nábrežie, most, priechod, podchod, nadchod, schody, parky, detské ihriská, rekreačný les a
trhové miesto.
3. Zariadením na verejnom priestranstve sa na účely tohto nariadenia rozumejú predajné stánky,
kiosky, lavičky, hracie prvky ihrísk, uličné koše na odpadky, mobilná zeleň, pamätníky,
zariadenia elektrických káblových rozvodov, telefónne automaty, stĺpy verejného osvetlenia,
trolejového a elektrického vedenia, reklamné, propagačné a informačné zariadenia (ďalej len
"zariadenie").
4. Chodníkom v zmysle § 3 nariadenia sa rozumie komunikácia alebo časť cesty určená výhradne
pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom.
§2
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve
1. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve.
2. Na verejnom priestranstve sa zakazuje:
a) odkladať a odhadzovať odpadky (obaly z tovaru, ohorky z cigariet, žuvačky, vrecia s
domovým odpadom a pod.) na miesta , ktoré na to nie sú určené ,
b) vysýpať jedlá a vylievať nápoje,
c) spaľovať odpad, vypaľovať trávu a spaľovať lístie,
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d) vylievať tekutiny, ktoré spôsobujú kontamináciu, vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky z
okien a balkónov,
e) roznášať blato a nečistoty kolesami vozidiel z iných pozemkov na verejné priestranstvo,
spôsobom znečisťujúcim verejné priestranstvo,
f) znečisťovať prostredie unikajúcim motorovým olejom, pohonnými látkami alebo
prepravovaným nákladom,
g) umývať a čistiť motorové vozidlo, spôsobom poškodzujúcim životné prostredie,
h) maľovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce,
i) vykonávať osobnú potrebu a hygienu,
j) premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia, plagátovou výzdobou,
komerčnými a reklamnými oznamami,
k) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu alebo narušeniu poriadku,
l) fajčiť v priestoroch detských ihrísk/ 1 .
3. Zariadenia musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarúšali vzhľad a prostredie
mestskej časti a neohrozovali bezpečnosť občanov.
4. Prevádzkovatelia
predajných
zariadení
alebo
zariadení poskytujúcich
služby
umiestnených na verejnom priestranstve (ďalej len "predajné zariadenia") sú v okolí 150 cm od
predajného zariadenia a prevádzkovatelia prevádzkarni so vstupom alebo predajným pultom
orientovaným na verejné priestranstvo sú po celej šírke priľahlého chodníka, povinný počas
prevádzkovej doby zabezpečovať čistotu a poriadok a to odstraňovaním papierov, odpadu a
umiestnením dostatočného počtu košov na odpad s ich pravidelným vyprázdňovaním, avšak nie
do uličných smetných nádob.
5. Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom priestranstve okrem
zberného hniezda a nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom (vyprázdnením)/2.
6. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, vykonávajúce odvoz odpadu, sú
povinné bezodkladne zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva, ktoré bolo touto činnosťou
znečistené.
7. Zvolávateľ zhromaždenia je povinný pri zabezpečovaní riadneho priebehu zhromaždenia na
verejnom priestranstve dávať účastníkom zhromaždenia a usporiadateľom zhromaždenia
záväzné pokyny, týkajúce sa dodržiavania poriadku a čistoty na verejnom priestranstve a
zabezpečiť bezodkladne po skončení zhromaždenia vyčistenie verejného priestranstva, na
ktorom sa zhromaždenie konalo/3 .
8. Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný materiál a pod. ) na
verejnom priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo verejného
priestranstva (vo dvore, v objekte). Vyložený tovar a iný materiál sa musí z verejného
priestranstva odstrániť najneskôr do 12 hodín. Pri týchto úkonoch je potrebné dbať na čistotu
verejného priestranstva, bezpečnosť chodcov.
9. 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. Sypký materiál musí byt umiestnený vo vhodnej nádobe alebo
zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie
(napr. odplavením, odviatím vetrom).
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10. Fyzická osoba je povinná na užívanom pozemku, alebo inej nehnuteľnosti, udržiavať čistotu
a poriadok tak, aby tým nenarúšala vzhľad, alebo prostredie mestskej časti /7 .
11. Právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie je povinná udržiavať čistotu
a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti tak, aby nenarúšala vzhľad
a prostredie mestskej časti, alebo neznečisťovala verejné priestranstvo alebo neodkladala veci
mimo vyhradených miest /6 .
§3
Čistenie chodníkov
1.

Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v intraviláne
mestskej časti a hraničí s cestou, alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov
odstraňovať vlastníci, správcovia, alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tento nedostatok
vznikol znečistením, poľadovicou, alebo snehom /4.

2.

Osoby podľa odseku 1 sú povinné odstraňovať znečistenie najmä zametaním, odstraňovaním
nečistôt, buriny, náletov, odpadkov. Zakazuje sa zhŕňať nečistotu na okraj miestnej
komunikácie a ponechať nečistotu na chodníku . Chodníky je potrebné čistiť po celej šírke,
pričom bezpečnú schodnosť chodníkov musia tieto osoby zabezpečiť minimálne od 7 00 hod. do
21 00 hod.

3.

Osoby podľa odseku 1 sú povinné v zimnom období čistiť chodníky od snehu a poľadovice.
Sneh sa musí zhŕňať na okraj chodníka k miestnej komunikácii. V prípade vytvorenia
poľadovice sa musia chodníky posypať inertným materiálom (piesok, drvina, piliny a pod.), len
výnimočne a v odôvodnených prípadoch možno použiť chemický posyp. Zhŕňanie snehu sa
musí vykonať tak, aby neboli zatarasené prechody pre chodcov, vjazdy do budov a dvorov,
kanalizačné vpuste, miesta potrebné na nakladanie a vykladanie tovaru a stanovištia na
ukladanie domového odpadu a pod.

4.

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

5.

Pri väčšom spáde snehu, odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo podobnej
mimoriadnej udalosti môže starosta právnickej alebo fyzickej osobe uložiť povinnosť poskytnúť
osobnú alebo vecnú pomoc/5. 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, inak
toto právo zanikne.
§4
Zber a likvidácia objemného odpadu a drobného stavebného odpadu a biologický
rozložiteľného odpadu

1. Mestská časť zabezpečí minimálne dvakrát do roka, t. j. na jarné a jesenné upratovanie, zber a
prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov.
Zber sa uskutoční po 15. marci príslušného roku, a to najbližší víkend a ukončí sa do 15.
novembra príslušného roka.
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2. Kontajnery na objemný odpad budú rozmiestnené na stanovištia podľa pokynov mestskej časti.
Informácie o čase zberu a odvoze objemných odpadov z určených stanovíšť budú zverejnené na
internetovej stránke Vrakune, v oznamovacích tabuliach miestneho úradu mestskej časti
Bratislava – Vrakuňa.
3. V prípade potreby obyvateľov je možné zber a likvidáciu objemného odpadu uskutočniť aj
mimo jarnej a jesennej smeny.
4. Je zakázané ukladať objemný odpad na stanovištia mimo určenej smeny mestskou časťou.
5. Do kontajnerov je zakázané ukladať odpad z podnikateľskej činnosti, autobatérie, pneumatiky,
nebezpečný odpad, elektroodpad, uhynuté zvieratá, infekčný odpad, kuchynský odpad a odpad,
ktorý vykupujú zberné suroviny.
6. Konáre z orezávky drevín a viniča je zakázané ukladať na stanovištia mimo určenej smeny. Je
potrebné ich uložiť vedľa kontajnera na objemný odpad v čase zberu odpadu z dôvodu ich
zhodnotenia – drvenia.
7. Pôvodca
biologicky
rozložiteľného
odpadu
je
povinný odpad zhodnotiť
kompostovaním alebo tento odovzdať spracovateľskému zariadeniu (kompostáreň). Fyzická
osoba môže svoj rastlinný odpad odovzdať na zberných dvoroch na Ivánskej ceste 22 v
spoločnosti OLO, a. s., Bratislava alebo na zbernom dvore mestskej časti Bratislava - Vrakuňa,
Ihličnatá ul. 7 pri stredisku Verejnoprospešných služieb Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava - Vrakuňa.
§5
Spoločné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto nariadenia sa primerane vzťahujú aj na dodržiavanie čistoty a poriadku na
zastávkach miestnej a verejnej dopravy, nádob a košov na odpadky patriacich dopravným
organizáciám, pri verejných telefónnych automatoch a pri umiestnení kolotočov.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických a právnických osôb podľa osobitných
právnych predpisov, prípadne iných všeobecne záväzných nariadení.
3. Znečistenie verejného priestranstva skladovaním materiálu alebo odpadu bez povolenia sa
posudzuje ako priestupok podľa §6 tohto nariadenia.
4. Ak znečistenie neodstráni právnická alebo fyzická osoba, ktorá za čistotu a poriadok zodpovedá
podľa § 3 tohto nariadenia, môže to z poverenia mestskej časti Bratislava -Vrakuňa vykonať
organizácia na náklady zodpovednej právnickej alebo fyzickej osoby. Povinnosť zaplatiť pokutu
podľa § 6 tohto nariadenia tým nie je dotknutá.
§6
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto nariadenia je sankcionované:
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1. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie sa postihuje podľa § 28 ods. 2
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave/6 ,
a) ak neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti a tým naruší
vzhľad alebo prostredie mestskej časti alebo znečistí verejné priestranstvo, alebo odkladá
veci mimo vyhradených miest,
b) poruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti.
2. fyzická osoba sa posudzuje podľa § 47 a § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších zmien a predpisov/7.
§7
Kontrolná činnosť
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.
§8
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava - Vrakuňa č. 8/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava Vrakuňa zo dňa 13.11.2013.
§9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20.2.2015

JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

3.2.2015
19.2.2015

Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
dňa 27.1.2015 uznesením č. 24/III/2015.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 465/2005 Z. z.
2/ § 3 ods. 2 VZN hl. m. SR Bratislavy 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
3/ zákon č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve v znení zákona č. 175/1990 Zb.
4/ § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení vyhlášky
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
5/ § 27 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Bratislave v znení neskorších predpisov
6/ § 28 ods. 2 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave do výšky 6.638eur,
7/ § 47 a § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších a predpisov, za ktorý sa môže
uložiť pokuta v blokovom konaní do 33 eur a v rozkaznom konaní do 250 eur.
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