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Návrh uznesenia

Miestna rada

odporúča miestnemu zastupitel'stvu

schválit' návrh Všeobecné závazného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.
./2019o dodržiavaní čistoty a poriadku na veřejných priestranstvách v mestskej časti

Bratislava-Dúbravka, s účinnosťou dňom l. apríla2019.

Stanoviska komisií miestneho zastupitePstva

Komisia životného prostredia, bezpečnosti aporiadku zo dna 17.1.2019 žiada oddelenie
životného prostredia a právně oddelenie miestneho úřadu o dopracovanie nariadenia v bodoch
zimná údržba chodníkov, fajčeme na veřejných priestranstvách, používanie zábavné]
pyrotechniky a požíváme alkoholických nápojov na veřejných priestranstvách. Následné
komisia

odporúča

Miestnej radě a Miestnemu zastupitel'stvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schválit'

Všeobecné závazné nariadenie Městské] časti Bratislava-Dúbravka č. ......../2019
o dodržiavaní čistoty aporiadku na veřejných priestranstvách vmestskej časti Bratislava-
Dúbravka

Hlasovanie
Přítomní: 10 za: 8 proti: l zdržal sa: l
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Dovodová správa

DosiaF platné Všeobecné závazné nariadenie mestskej časti o dodržiavaní čistoty
aporiadku na veřejných priestranstvách vmestskej časti Bratislava-Dúbravka, č. 5/2015 zo
dna 30.6.2015, obsahuje úpravu oblastí, ktoré v súčasnosti komplexně upravuje nariadenie
města Bratislava, ktoré je závazné pře celé územie města
Bratislava, připadne osobitný zákon. Platné nariadenie městské] časti týmto stratilo svoje
opodstatnenie. Ustanovenia nariadenia mestskej časti by museli zodpovedať ustanoveniam
nariadenia města a ustanoveniam konkrétného zákona, resp. museli by s nimi korešpondovať,
co je třeba považovat' za nadbytočné.

Návrh nového Všeobecné závazného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o
dodržiavaní čistoty a poriadku na veřejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-
Dúbravkaje zosúladený so zákonem a na základe skúseností z praxe špecifickejšie definuje
pojmy a výklad pojmov upravujúcich povinnosti vlastníkov, správcov aužívateFov
nehnutel'nosti a veřejných priestranstiev, ako aj obyvatel'ov a návštevníkov mestskej časti
Bratislava-Dúbravka s ciel'om dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie, udržiavať čistotu
a poriadok na území mestskej časti.

Navrhované nariadenie bolo vypracované v spolupráci s právnymi oddělením miestneho
úřadu a zaslané na pripomienkovanie komisii životného prostredia, bezpečnosti
a poriadku miestneho zastupitel'štva, ktorá ho po zapracovaní pripomienok odporúča schválit.

Návrhu na zrušenie aktuálně platného nariadenia městské] časti predchádzal povodně záměr
mestskej časti v súčasnosti platné nariadenie mestskej časti aktualizovat' podl'a platnej právnej
úpravy, ktorá od prijatia posledně] novelizácie nariadenia přešla ďalšími změnami. Novo
přijaté právně předpisy obsahovali nielen novelizácie póvodných zákonov, ale aj zrušenie
platných zákonov a ich nahradenie novou právnou úpravou.

Při práci s nariadením městské] časti vychádzala městská časť z ustanovenia § 29 zákona
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom městě Slovenskej republiky Bratislavě v znění neskorších
zmien adoplnkov, podl'a ktorého ak tento zákon neustáno vuje inak, vzťahujú sa na hlavně
město ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na
základe ustanovenia § la ods. 2 zákona o hlavnom městě Slovenskej republiky Bratislavě
vykonává městská časť samosprávu Bratislavy a přenesenu posobnost' v rozsahu
vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy. Vo zvěřenám rozsahu májů městské časti
postavenie obce.

Na základe vyššie uvedeného navrhuje sa prijatie uznesenia o novom Všeobecné
záváznom nariadení mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na veřejných
priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2019, zo dna 5.2.2019 a navrhuje
sa Všeobecné závazné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 5/2015 zo dna 30. 6.
2015 o dodržiavaní čistoty aporiadku na veřejných priestranstvách vmestskej časti
Bratislava-Dúbravka zrušit'.
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Doložka

finančných, ekonomických a enviromentálnych vplyvov, vplyv na zamestnanosť
a podnikateFské prostredie

l. Vplyv na financíe.

Prijatie navrhovaného všeobecné závazného nariadenia bude vplývať na ekonomickú
činnost' Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Zvýšia sa náklady na čistěme chodníkov od
sněhu a 1'adu v zimnom období. Uvedená skutočnosť je však opodstatněná zákonnou
povinnosťou správcov ciest akomunikácií a městská časť si musí uvedené povinnosti
v medziach zákona plnit'.

Z.Vplyv na ekonomiku.

Realizácia nového navrhovaného VZN nebude vplývať na ekonomickú činnost' Mestskej
časti Bratislava - Dúbravka rozdielne ako doteraz.

3.Enviromentálny vplyv.

Pravidelnou kontrolou realizácie ustanovení navrhovaného VZNje vytvořený předpoklad
pozitívneho vplyvu na udržiavanie a tvorbu zdravého životného prostredia v mestskej časti.

4.Vplyv na zaměstnanost' a podnikateťské prostredie.

Navrhované nariadenie nemá negativny dopad na zaměstnanost' a podnikatel'ské prostredie
mestskej časti. Čistěme komunikácií a chodníkovje vhodnou činnosťou pře dlhodobo
nezaměstnaných zapojených do projektu aktivačných práč.
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NÁVRH

Všeobecné závazné nariadenie

Mestskej časti Bratislava-Dúbravka

č......./2019
zo dna 5. februára 2019

o dodržiavaní čistoty a veřejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-
Dúbravka

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podl'a § 6 ods. l v spojení s
§ 4 ods. 3 f), g) an) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších
zmien, § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. ohlavnom městě Slovenskejrepubliky Bratislavě v znění neskorších predpisov a či. 18 ods. 4 písm. a) Statutu hlavného
města Slovenskej republiky Bratislavy v znění dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecné
závaznom nariadení:

§1
Úvodně ustanovenie

Toto všeobecné závazné nariadenie (ďalej len „nariadenie") upravuje poviimosti
vlastníkov, správcov a uzivatel'ov nehnutel'nosti a veřejných priestranstiev, ako aj obyvatel'ov
a návštevníkov městské] časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „městská časť") s ciel'om
dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie, udržiavať čistotu a poriadok na území městské]
časti.

§2
Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) veřejným poriadkom súhrn pravidiel správania sa na veřejnosti. Tento súhrn tvoria

pravidla uvedené v plavných normách, ako aj pravidla správania sa, ktoré nie sú
právně vyjádřené, ale ich dodržiavanie je podl'a všeobecného názoru a presvedčenia
nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania vo verejnom
zaujme,

b) veřejným priestransťvom všetky veřejnosti přístupné miesta, ktoré slúžia na veřejné
užíváme, ktoré možno obvyklým spósobom používat' (pokiaF ich používanie nebole
obmedzené) ako sú priestory, plochy, ulice, námestia, parky, priechody, podchody,
nadchody, terasy, přístupové azásobovacie rampy, trhoviská, dětské ihriská,
chodníky, schody, cesty, veřejné parkoviská, plochy verejnej zelené a ktoré slúžia
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veřejnému užívaniu asú vo vlastníctve mestskej časti alebo hlavného města SR
Bratislavy,

c) zariadením na verejnom priestranstve (ďalej len „zariadenie") předmět, ktorý je
trvalo alebo dočasné umiestnený na veřej nom priestranstve ako sú například predajné
stánky, kiosky, sezónně exteriérové posedenia, lavičky, koše na odpadky, hracie prvky
na ihriskách, mobilná zeleň, sochy, památníky, fontány, reklamně, propagačně
a informačně zariadenia, telefonně automaty, štípy veřejného osvetlenia a elektrického
vedenia, zastávky MHD, zariadenia elektrických káblových rozvodov,

d) chodníkem komunikácia, alebo část' cesty určená pře chodcov, ktorá je spravidla
oddělená od vozovky výšková alebo iným spósobom,

e) zelenou sa rozumie súbor živých a neživých prvkov usporiadaných podl'a estetických
zásad do viacfunkčných kompozícií, ktoré utvárajú alebo doplňajú prostredie, pričom
do zelené sa zahrňajú aj spontánně vzniknuté porasty,

f) nehnutďnosťou pozemky a stavby spojené so žernou pevným základom.
Spevnenými plochami veřejného priestranstva sú plochy, na ktorých je vykonávaná
taká povrchová úprava, ktorej výsledkom je najma iný ako zemitý alebo trávnatý
povrch.

g) čistěním činnost', ktorou sa z povrchu čištěných ploch odstraňujú nežiadúce nečistoty,
zhoršuj uče stav povrchu z hradiska potrieb bezpečné] dopravy, hygieny a estetiky,

h) kontajnerové stojisko je drobná stavba alebo vyhradený priestor, ktoré slúžia alebo
slúžili na umiestnenie zberných nádob,

i) kontajnerom vel'koobjemova zberná nádoba,
j) zberná nádoba je nádoba na zmesový komunálny dopad a jeho triedené zložky (napr.

na papier, plasty, sklo a elektro odpad),
k) nočným pokojom je doba určená pře zabezpečenie zdravého anemšeného pokoja

a odpočinku obyvatel'ov městské] časti,
l) zábavnou pyrotechnikou pyrotechnický výrobek určený na zábavné účely.

§3
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve

l. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve.

2. Na veřejném priestranstve sa zakazuje:
a) odkládat' a odhadzovať odpadky ( obaly z tovaru, nedopalky z cigariet, žuvačky,

vrecia s domových odpadám a pod.) na miesta, ktoré na to nie sú učené,
b) vysýpat' j edlá a vylievať nápoj e,
c) spaFovať odpad, vypaPovať trávu, spaFovať lístie a iný záhradný odpad,
d) vylievať tekutiny, vyklepávat' prach, vyhadzovať odpadky z okien a balkónov,
e) roznášať bláto a nečistoty kolesami vozidiel z iných pozemkov na veřejné

pnestranstvo,
f) znečisťovat' prostredie unikajúcim motorovým olejom, pohonnými látkami,

prevádzkovými kvapalinami z motorových vozidiel alebo přepravovaným nákladom,
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g) umývat' a čistit' motorové vozidla okrem miest na to určených,
h) mal'ovaf, striekať, lepit' a iným spósobom umiestňovať texty a obrazce,
i) vykonávat' osobnú potřebu a hygienu,
j) premiestňovať, znehodnocovať a poškodzovať zariadenia,
k) znečisťovat' veřejné priestranstvá výkalmi chovaných zvierat, sypáním krmiva vtáctvu

alebo prikrmovaním túlavých alebo vol'ne žijúcich zvierat,
l) umiestňovať plagáty, inzeráty, propagačně materiály na miesta, ktoré nie sú na to

určené,
m) maFovať, striekať, lepiť a iným spósobom umiestňovať texty a obrazce na miesta,

stavby a zariadenia, ktoré nie sú na to určené,
n) vykonávat' akukol'vek činnost' smerujúcu k znečisteniu veřejného priestranstva alebo

narušovaniu poriadku.

3. Zariadenia musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarúšali vzhPad aprostredie
městské] časti a neohrožovali bezpečnost' občanov.

4. Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom priestranstve
okrem nevyhnutné potřebného času před ich odvozom (vyprázdněním) s výnimkou:
a) podzemných a polopodzemných konta] nerov,
b) umiestnenia v kontajnerových stojiskách, ktoré sú zriadené so súhlasom městské]

casti,
c) zberného hniezda.

5. Právnické a fyzické osoby oprávněné na podnikáme, vykonávajúce odvoz odpadu, sú
povinné bezodkladné zabezpečit' vyčistěme veřejného priestranstva, ktoré bolo touto
činnosťou znečištěné.

6. Zvolávatel' zhromaždenia je povinný při zabezpečovaní riadneho priebehu zhromaždenia
na verejnom priestranstve dávat' účastníkom zhromaždenia a usporiadatel'om
zhromaždenia závazné pokyny, týkajúce sa dodržiavania poriadku a čistoty na veřej nom
priestranstve a zabezpečí bezodkladné po skončení zhromaždenia vyčistěme veřejného
priestranstva, na ktorom sa zhromaždenie konalo 1).

7. Nakladanie a vykládáme tovam ainého materiálu (uhlie, dřevo, stavebný materiál) na
verejnom priestranstve možno vykonat' iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo veřejného
priestranstva (napr. vo dvore, objekte). Vyložený tovar a iný materiál sa musí z veřejného
priestranstva odstranit' najneskór do 3 hodin. Na umiestnenie tovaru alebo materiálu na
veřej nom pňestranstve v správě mestskej časti po dobu dlhšiu ako 3 hodiny sa vyžaduje
povolenie příslušného čestného správného orgánu na zvláštně užíváme pozemnej
komunikácie 2). Při týchto úkonoch je potřebné dbať na čistotu veřejného priestranstva,
bezpečnost' chodcov, zjazdnosť a schodnosť veřejného priestranstva.

8. Ak příslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru, připadne stavebného materiálu na
veřej nom priestranstve, tento nesmie ohrožovat', ani obmedzovať schodnosť azjazdnosť
veřejného priestranstva nad rámec povolenia, bezpečnost', zdravie a majetok a znečisťovat
bezprostředné okolie. Sypký materiál musí byť umiestaený vo vhodnej nádobě alebo

l) § 3 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom právě v znění neskorších predpisov
2) § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozenmých komunikáciách (čestný zákon) v znění neskorších predpisov
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zabezpečený tak, aby nedochádzalo kznečisteniu bezprostředného okolia averejnej
kanalizácie (napr. odplavením, odviatím větrám).

9. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikatel', je povinná udržiavať čistotu a poriadok
na užívanom pozemku, alebo na inej nehnutel'nosti tak, aby tým nenarušila vzhl'ad, alebo
prostredie mestskej časti, alebo neznečistila veřejné priestranstvo a odkládala věci na
vyhradených miestach.3)

10. Právnická a fyzická osoba oprávněná na podnikáme zodpovedá za konáme, ktorým inému
umožní alebo přikáže konanie v rozpore s § 3 ods. 2 až 9 tohto nariadenia.

§4
Zodpovědnost' a čistěme chodníkov

l. Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pře chodcov alebo v schodnosti
chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovat' správcovia miestnych komunikácií.

2. Při poškodení alebo znečištění miestnych komunikácií určených pře chodcov, ktoré
spósobí alebo móže spósobiť závadu v schodnosti miestnych komunikácií určených pře
chodcov alebo v schodnosti chodníkov je povinný ten, kto poškodenie spósobil, uhradit
správcovi komunikácie náklady spojené s odstraněním poškodenia a s uvedením
komunikácie do póvodného stavu, pokiať sa nedohodne so správcom komunikácie, že
poškodenie odstraní sám.

3. Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých příčinou bolí závady v
schodnosti miestnych komunikácií určených pře chodcov alebo v schodnosti chodníkov
okrem případu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na
ne predpísaným spósobom upozorniť.

Dodržiavanie podmienok nočného pokoja

l. Nočným pokojomje čas od 22.00 h do 06.00 h nasledujúceho dna.

2. Zakazuje sa rušit' nočný pokoj.

Sankcie

l. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonává městská polícia a pověření pracovníci
městské] časti.

2. Právnickej osobě alebo fyzickej osobě oprávnenej na podnikáme, ktorá poruší toto
nariadenie možno uložit' pokutu podl'a osobitného předpisu. )

3) § 27 b písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov
4) § 28 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 377/1990 Zb. ohlavnom městě SR Bratislavě v znění neskorších
predpisov
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3. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podlá osobitného
předpisu.5)

§7
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecné závazné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.
5/2015 o dodržiavaní čistoty aporiadku na veřejných priestranstvách vmestskej časti
Bratislava-Dúbravka zo dna 30.06.2015.

Účinnost'

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom l.apríla 2019.

RNDr; Martin Zaťovič
starosta

5) §46 a§ 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkov v znění neskorších predpisov
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