
 

 
 
 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
 

č. 1/2019 
zo dňa 19.2.2019 

 
o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 6 ods. 1 
v spojení s § 4 ods. 3 f), g) a n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien, § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a) 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje 
povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností a verejných priestranstiev, 
ako aj obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len 
„mestská časť“) s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie, udržiavať čistotu 
a poriadok na území mestskej časti. 
 

§ 2 
Základné pojmy 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a) verejným poriadkom súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn 

tvoria pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré 
nie sú právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru 
a presvedčenia nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského 
spolunažívania vo verejnom záujme, 



 

b) verejným priestranstvom všetky verejnosti prístupné miesta, ktoré slúžia na 
verejné užívanie, ktoré možno obvyklým spôsobom používať (pokiaľ ich 
používanie nebolo obmedzené) ako sú  priestory, plochy, ulice, námestia, parky, 
priechody, podchody, nadchody, terasy, prístupové a zásobovacie rampy, 
trhoviská, detské ihriská, chodníky, schody, cesty, verejné parkoviská, plochy 
verejnej zelene a  ktoré slúžia verejnému užívaniu a sú vo vlastníctve mestskej 
časti alebo hlavného mesta SR Bratislavy, 

c) zariadením na verejnom priestranstve (ďalej len „zariadenie“) predmet, 
ktorý je trvalo alebo dočasne umiestnený na verejnom priestranstve ako sú 
napríklad predajné stánky, kiosky, sezónne exteriérové posedenia, lavičky, koše 
na odpadky, hracie prvky na ihriskách, mobilná zeleň, sochy, pamätníky, 
fontány, reklamné, propagačné a informačné zariadenia, telefónne automaty, 
stĺpy verejného osvetlenia a elektrického vedenia, zastávky MHD, zariadenia 
elektrických káblových rozvodov, 

d) chodníkom komunikácia, alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je 
spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom, 

e) zeleňou sa rozumie súbor živých a neživých prvkov usporiadaných podľa 
estetických zásad do viacfunkčných kompozícií, ktoré utvárajú alebo dopĺňajú 
prostredie, pričom do zelene sa zahŕňajú aj spontánne vzniknuté porasty, 

f) nehnuteľnosťou pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. 
Spevnenými plochami verejného priestranstva sú plochy, na ktorých je 
vykonávaná taká povrchová úprava, ktorej výsledkom je najmä iný ako zemitý 
alebo trávnatý povrch. 

g) čistením činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch odstraňujú nežiadúce 
nečistoty, zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej dopravy, 
hygieny a estetiky, 

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

i) kontajnerom veľkoobjemová 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 pre zabezpečenie zdravého a nerušeného 

pokoja a odpočinku obyvateľov mestskej časti, 
 
 

§ 3 
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, nedopalky z cigariet, žuvačky, 
vrecia s domových odpadom a pod.) na miesta, ktoré na to nie sú učené, 

b) vysýpať jedlá a vylievať nápoje, 
c) spaľovať odpad, vypaľovať trávu, spaľovať lístie a iný záhradný odpad, 
d) vylievať tekutiny, vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky z okien a balkónov, 



 

e) roznášať blato a nečistoty kolesami vozidiel z iných pozemkov na verejné 
priestranstvo, 

f) znečisťovať prostredie unikajúcim motorovým olejom, pohonnými látkami, 
prevádzkovými kvapalinami z motorových vozidiel alebo prepravovaným 
nákladom, 

g) umývať a čistiť motorové vozidlá okrem miest na to určených, 
h) maľovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce, 
i) vykonávať osobnú potrebu a hygienu, 
j) premiestňovať, znehodnocovať a poškodzovať zariadenia, 
k) znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi chovaných zvierat, sypaním krmiva 

vtáctvu alebo prikrmovaním túlavých alebo voľne žijúcich zvierat, 
l) umiestňovať plagáty, inzeráty, propagačné materiály na miesta, ktoré nie sú na 

to určené, 
m) maľovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce na 

miesta, stavby a zariadenia, ktoré nie sú na to určené, 
n) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu verejného priestranstva 

alebo narušovaniu poriadku. 
 
3. Zariadenia musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarúšali vzhľad 

a prostredie mestskej časti a neohrozovali bezpečnosť občanov. 
 
4. Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom 

priestranstve okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom (vyprázdnením) 
s výnimkou: 
a) podzemných a polopodzemných kontajnerov, 
b) umiestnenia v kontajnerových stojiskách, ktoré sú zriadené so súhlasom 

mestskej časti, 
c) zberného hniezda. 

 
5. Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, vykonávajúce odvoz odpadu, 

sú povinné bezodkladne zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva, ktoré bolo 
touto činnosťou znečistené. 

 
6. 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 zabezpečí bezodkladne po skončení 
zhromaždenia vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom sa zhromaždenie 
konalo 1). 

 
7. Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný materiál) 

na verejnom priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo 
verejného priestranstva (napr. vo dvore, objekte). Vyložený tovar a iný materiál sa 
musí z verejného priestranstva odstrániť najneskôr do 3 hodín. Na umiestnenie 
tovaru alebo materiálu na verejnom priestranstve v správe mestskej časti po dobu 
dlhšiu ako 3 hodiny sa vyžaduje povolenie príslušného cestného správneho orgánu 
na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie 2). Pri týchto úkonoch je potrebné dbať 

                                                           
1) § 3 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
2) § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v znení neskorších 
predpisov 



 

na čistotu verejného priestranstva, bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť 
verejného priestranstva. 

 
8. 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 byť 
umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo 
k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, 
odviatím vetrom). 

 
9. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, je povinná udržiavať čistotu 

a poriadok na užívanom pozemku, alebo na inej nehnuteľnosti tak, aby tým 
nenarušila vzhľad, alebo prostredie mestskej časti, alebo neznečistila verejné 
priestranstvo a odkladala veci na vyhradených miestach.3) 

 
10. Právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie zodpovedá za konanie, ktorým 

inému umožní alebo prikáže konanie v rozpore s § 3 ods. 2 až 9 tohto nariadenia. 
 
 
 

§ 4 
Zodpovednosť a čistenie chodníkov 

 
1. Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v 

schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych 
komunikácií. 

 
2. Pri poškodení alebo znečistení miestnych komunikácií určených pre chodcov, ktoré 

spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v schodnosti miestnych komunikácií určených 
pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, 
uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením poškodenia a s 
uvedením komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa nedohodne so správcom 
komunikácie, že poškodenie odstráni sám. 

 
3. Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli 

závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v 
schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti 
tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť. 

 
 

§ 5 
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja 

 
1. Nočným pokojom je čas od 22.00 h do 06.00 h nasledujúceho dňa. 

 
2. Zakazuje sa rušiť nočný pokoj. 

 
 
 

                                                           
3) § 27 b písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



 

§ 6 
Sankcie 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia a poverení 

pracovníci mestskej časti. 
 
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 

nariadenie možno uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.4) 

 
3. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 

osobitného predpisu.5) 

 
 

§ 7 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

č. 5/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka zo dňa 30.06.2015. 
 
 
 

§ 8 
Účinnosť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.apríla 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
       RNDr. Martin Zaťovič 
        starosta 

 
 
 
 

 

                                                           
4) § 28 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 
predpisov 
5) § 46 a § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkov v znení neskorších predpisov 
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