Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 2 /2019
zo dňa 19.02.2019
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti BratislavaVrakuňa, (ďalej aj „všeobecne záväzné nariadenie“ ), ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa
12.12.2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Vrakuňa podľa § 6 ods. 1 v súlade s § 4 ods.
3 písm. f), g) h), n) v nadväznosti na § 3 ods. 3 písm. b), c) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) a § 29
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa §
9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a
v zmysle čl. 74 písm. q) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa
12.12.2017 sa mení a dopĺňa takto:
Pôvodné znenie § 5 „Čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, letná a zimná údržba“ sa
zo znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017
zo dňa 12.12.2017 vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne::
§5
Čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, letná a zimná údržba
1. Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti
chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.
Čistenie v letnom období sa vykonáva po celej šírke a dĺžke chodníka, pričom musí byť
vykonávané tak, aby boli chodci čo najmenej obťažovaní.
2. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť a schodnosť komunikácií III. a IV.
triedy, ako aj chodníkov v správe mestskej časti zabezpečuje mestská časť podľa
Operačného plánu zimnej služby na príslušnú zimnú sezónu prostredníctvom poverenej
organizácie.
3. Poverená organizácia vykonáva podľa potreby posýpanie komunikácií vhodným
posypovým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a v prípade potreby i odvoz snehu.
Prednostne zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, výpadových ciest, ulíc, schodnosť
chodníkov, priechodov pre chodcov a uvoľňovanie kanalizačných vpustí.
4. 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 . 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. Schodnosť
chodníkov by mala byť zabezpečená najmä od 6.30 hod. do 21.30 hod.
5. 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.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vrakuňa sa uznieslo na vydaní tohto VZN
na svojom zasadnutí dňa 19.02.2019 uznesením č. 42/III/2019.
Čl. III
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 19.3. 2019

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r
starosta
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