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Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava- Vajnory 
 č. xx/2019 

zo dňa 19.09.2019 

 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava- 
Vajnory 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Vajnory podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. 

g) a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku (ďalej len „nariadenie“) 

upravuje povinnosti obyvateľov, návštevníkov, fyzických a právnických osôb, vlastníkov, 

správcov a užívateľov nehnuteľností na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory (ďalej len 

„mestská časť“) pri dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti. 

 

§ 2 
Základné pojmy 

 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

(1) verejným priestranstvom - je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný 

verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné 

užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak1, 

(2) zariadením verejného priestranstva – predmety trvale alebo dočasne umiestnené  

na verejnom priestranstve (napr. komponenty detského ihriska, pieskoviska, odpadový 

kôš, lavička), tabule a značky umiestnené na verejnom priestranstve (napr. informačné, 

reklamné, zakazujúce a pod.), ak nie sú stavbou, 

(3) vlastníkom - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná ako vlastník v katastri 

nehnuteľností alebo jej vlastníctvo vyplýva z právneho predpisu, 

(4) správcom - osoba vykonávajúca správu a údržbu priestranstva alebo nehnuteľnosti) 

na základe právneho vzťahu s vlastníkom alebo na základe právneho predpisu, 

(5) užívateľom – osoba odlišná od vlastníka alebo správcu, ktorá užíva nehnuteľnosť, 

(6) poriadkom - súbor povinností, ktorým sa predchádza, zabraňuje alebo odstraňuje 

znečistenie, poškodzovanie verejného priestranstva, nehnuteľnosti a zariadenia 

verejného priestranstva, 

(7) objemnými odpadmi - odpady, ktoré sa pre svoje rozmery nevojdú do bežných nádob  

na odpad používaných v mestskej časti, 

(8) stavebný materiál – hnuteľná vec používaná v stavebníctve na výstavbu, 

                                       
1 § 2b ods. (1) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákonom č. 70/2018 s 

účinnosťou od 1. apríla 2018 
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(9) verejnou zeleňou – zeleň na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

alebo vo vlastníctve, alebo v správe mestskej časti, alebo v oprávnenom užívaní 

oprávneného užívateľa (napr. v nájme mestskej časti), 

(10) cestnou zeleňou – pomocné pozemky prípadne iné vhodné pozemky tvoriace súčasť 

diaľnic, ciest a miestnych komunikácií napr. svahy násypov, odpočívadlá a pod. 

 

§ 3 
Zodpovednosť za čistotu 

 

(1) Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách zodpovedá ich vlastník, správca 

alebo nájomca bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu došlo a je povinný 

bezodkladne znečistenie alebo neporiadok odstrániť. Ustanovenia osobitného predpisu 

tým nie sú dotknuté.2 Jeho právo a nárok voči osobe, ktorá znečistenie spôsobila ostáva 

zachované.  

(2) Právnická osoba a fyzická osoba zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí alebo 

inému umožní spôsobiť znečistenie alebo iný neporiadok na verejnom priestranstve.  

(3) Komunikácie I. a II. triedy a k nim priľahlé plochy cestnej zelene v mestskej časti  

sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá zabezpečuje ich údržbu, opravy  

a čistenie. Komunikácie III. a IV. triedy, ktoré sú v správe mestskej časti, ich údržbu, 

opravy a čistenie zabezpečuje mestská časť po celý rok. Tieto práce sa vykonávajú 

podľa osobitných harmonogramov. 

(4) Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti 

chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií 

(5) Za čistotu, poriadok a pravidelné ošetrenie verejnej zelene zodpovedá vlastník, resp.  

právnické osoby alebo organizácie, s ktorými bola táto povinnosť zmluvne dohodnutá. 

Do údržby sú zahrnuté aj bezprostredne susediace plochy napr. obrubníky (odburinenie) 

a pod.  

(6) Obyvateľ a návštevník mestskej časti zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje 

znečistenie alebo neporiadok na verejnom priestranstve. 

(7) Ostatné podmienky starostlivosti o čistotu a poriadok na verejných priestranstvách  

tu neuvedené sa riadia osobitnými predpismi. 

 

§ 4 
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách 

 

(1) Právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných 

priestranstvách. 

(2) Na verejných priestranstvách sa zakazuje: 

(a) odhadzovať, vysýpať a rozsýpať akýkoľvek odpad (napríklad smeti, papier, obaly 

všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia a zeleniny, ohorky z cigariet, cestovné lístky)  

a iné nepotrebné veci mimo nádob na to určených, 

(b) vylievať nečistoty, znečisťovať životné prostredie odpadovými vodami, vyklepávať 

prach mimo vyhradené priestory, vyhadzovať odpad z okien a balkónov, zakladať 

skládky alebo iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo, 

(c) skladovať smeti, odpadky a spaľovať ich, spaľovať odpad v kontajneri, 

(d) vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, v záhradách a predzáhradkách spaľovať 

záhradný a domový odpad, 

                                       
2 § 12 a §13 zákona č. 79/20015 o odpadoch v znení neskorších predpisov 
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(e) znečisťovať komunikácie nečistotami (napríklad prenášanými nečistotami 

z pozemkov kolesami vozidiel na komunikáciu),  v prípade znečistenia komunikácií 

je ten, kto toto znečistenie spôsobil povinný zabezpečiť okamžité očistenie povrchu 

komunikácie, ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté3, 

(f) umiestňovať stavebný materiál bez povolenia, 

(g) znečisťovať verejné priestranstvo pohonnými látkami, motorovými olejmi alebo 

inými náplňami motorových vozidiel, 

(h) umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty a oznámenia na iných miestach, ako  

na to určených, aj v prípadoch, ak sa nejedná o reklamnú stavbu podľa stavebného 

zákona.  

(i) svojvoľne kresliť a písať akýmkoľvek materiálom na plochy, objekty, zariadenia 

verejného priestranstva a iné hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mestskej 

časti, ktoré nie sú na tento účel vyhradené,  

(j) trvalé umiestnenie nádob na odpad na komunikácii alebo na verejnom priestranstve 

okrem nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením, znemožňovanie odvozu 

domového odpadu alebo iného odpadu obmedzovaním plynulosti cestnej premávky, 

najmä zastavením alebo státím motorového vozidla pred stojiskom pre nádoby  

na domový odpad alebo iný odpad, pričom nerozhoduje, či je stojisko umiestnené  

na mieste na tom určenom (prístrešky, výklenky, pod bránami a pod.), 

na komunikácii alebo na chodníku, priľahlom ku  komunikácií alebo na inom mieste 

ležiacom mimo komunikácie, pokiaľ je z umiestnenia nádob zrejmé, že tieto sú 

pravidelne vyprázdňované, tým nie je dotknuté ustanovenie pravidiel cestnej 

premávky o státí vozidiel,4 

(k) umiestňovať do stanovišťa nádob na odpad alebo jeho okolia objemný odpad určený 

na zneškodnenie (napr. starý nábytok, opotrebované spotrebiče, stavebný odpad 

z rekonštrukcií a iný odpad), 

(l) vstupovať so psom na verejné priestranstvo do priestoru kde je ich vstup a vodenie 

zakázané5 (napr. detské ihriská, pieskoviská, areály školských a predškolských 

zariadení), 
(m) znečisťovať verejné priestranstvá sypaním krmiva vtáctvu alebo prikrmovaním 

túlavých zvierat, 

(n) fajčiť na verejne prístupných miestach, na ktorých sa nachádzajú pieskoviská, 

športové a rekreačné plochy určené pre deti a mládež, 

(o) požívať omamné a psychotropné látky na verejných priestranstvách, športových 

a rekreačných plochách určených pre deti a mládež, v areáloch škôl a školských 

zariadení. 

(p) znečisťovať verejné priestranstvo vykonaním osobnej potreby, 

(q) premiestňovať zariadenie verejného priestranstva, 

(r) znečisťovať verejné priestranstvá aj iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 

 a) až  r). 

(3) Právnické a fyzické osoby sú povinné využívať zariadenia verejného priestranstva len 

za účelom na ktoré sú určené. 

(4) Za znečistovanie verejného priestranstva sa považuje aj prerastanie zelene na verejné 

priestranstvo tak, že zeleň znemožňuje alebo obmedzuje plynulý a bezpečný prechod  

po chodníku alebo komunikacii, prerastá do zvislého dopravného značenia, verejného 

osvetlenia alebo dreviny svojimi plodmi znečisťujú verejné priestranstvo. 

                                       
3 § 9 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4 zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
5 § 5 všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Vajnory o podmienkach evidovania a držania 

psov na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory 
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(5) Držitelia alebo vodiči motorových vozidiel sú povinní uvoľniť časť miestnej a účelovej 

komunikácie (cesty) alebo verejného priestranstva pre potreby čistenia na základe 

úradnej výzvy cestného správneho orgánu mestskej časti. 

(6) Objemný odpad určený na zneškodnenie je možné uložiť výlučne do veľkokapacitného 

kontajnera vo vyhradenom zberovom priestore alebo do objednaného veľkokapacitného 

kontajnera. 

(7) Dočasné umiestnenie tovaru (materiálu) na verejnom priestranstve, ktoré osobitne 

povolila rozhodnutím mestská časť, nesmie ohrozovať cestnú premávku  

na komunikáciách, bezpečnosť, zdravie a majetok občanov. Rovnako sa nesmie 

znečisťovať okolie spôsobom uloženia materiálov s ohľadom na možné vplyvy 

poveternostných podmienok. Sypké materiály musia byť uložené tak, aby nedochádzalo 

znečisteniu okolia, verejnej kanalizácie alebo priľahlého priestranstva. 

(8) Nakladanie a ukladanie tovaru a iného materiálu (kameň, drevo a podobne) na verejnom 

priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa to technicky nedá zabezpečiť mimo 

verejného priestranstva (vo dvore, objekte a podobne) a to len na nevyhnutne potrebnú 

dobu. Pritom sa musí dbať na čistotu  komunikácie (cesty) a chodníkov, na ich 

zjazdnosť a schodnosť a na bezpečnosť chodcov. Každé znečistenie musí byť okamžite 

odstránené. 

(9) Vybaľovanie tovaru na verejných priestranstvách sa musí vykonávať hneď po jeho 

zložení a obaly musia byť z verejných priestranstiev ihneď odstránené. Tuhé palivo, 

stavebný materiál a iný objemný alebo sypký materiál musia byť z verejného 

priestranstva odstránené najneskôr do šiestich hodín od ich dovozu. Ustanovenia 

príslušného zákona o prekážke cestnej premávky týmto nie sú dotknuté6.  

(10) Právnické alebo fyzické osoby, ktoré spravujú detské ihriská a pieskoviská, musia 

zabezpečiť ich čistenie, pravidelnú výmenu piesku za hygienicky nezávadný  

a zabezpečovať údržbu zariadení ako napr. hojdačiek, preliezačiek, lavičiek a pod. 

(11) Zaujatie verejného priestranstva umiestnením veľkoobjemových kontajnerov môže 

organizácia alebo subjekt iba na základe povolenia mestskej časti. 

 

§ 5 
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na nehnuteľnostiach (a v ich okolí) 

 

(1) Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností (vrátane bytov v osobnom vlastníctve) 

 a oplotených pozemkov sú povinní sa postarať o riadny, zmluvný odvoz domového 

odpadu vrátane objemného (napr. starý nábytok, opotrebované spotrebiče a pod.)  

a v prípade potreby aj iného odpadu (napr. stavebného a iného odpadu). Ak sú zberné 

nádoby preplnené z dôvodu ich nepostačujúceho množstva, a domový odpad je občanmi 

ukladaný mimo zberných nádob, sú povinní ihneď zabezpečiť jeho odstránenie. 

Povinnosť zabezpečenia potrebného počtu nádob na domový odpad týmto  

nie je dotknutá.7 

(2) Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

v mestskej časti upravuje osobitný predpis.8 

                                       
6 zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

7 všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení neskorších predpisov 
8 všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení neskorších predpisov 
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(3) Na území mestskej časti musí byť každý bytový dom označený tak, aby bolo viditeľne 

zrejmé, kto je zodpovedný za čistotu a poriadok na nehnuteľnosti a v jej okolí. Z tohto 

dôvodu správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov nahlasuje mestskej 

časti každú zmenu v správe nehnuteľnosti. 

(4) Vlastník, nájomca, užívateľ alebo správca je povinný udržiavať svoju nehnuteľnosť a jej 

okolie tak, aby svojim stavom (napr. plochy znečistené odpadom anorganického a 

organického pôvodu, nepokosené plochy, nevyhovujúci technický stav) nenarúšala 

vzhľad a prostredie mestskej časti a neohrozovala zdravie a bezpečnosť občanov.  

(5) Nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia byť trvale upravené a 

udržiavané tak, aby ich znečistenie nebolo zanášané na verejné priestranstvo, prípadne 

splavované dažďom, a aby neprekážalo chodcom pri používaní verejných priestranstiev 

 

 
§ 6 

Rušenie nočného kľudu 
 

(1) Právo na nerušený odpočinok po práci vyžaduje, aby v čase nočného pokoja, t. j.  

od 22.00 hod. do 6.00 hod. bolo zabránené akémukoľvek hluku. V tomto čase  

je zakázané fyzickým a právnickým osobám: 

a) hrať na hudobných nástrojoch, spievať, hlučne sa zabávať, 

b) púšťať hlučnú hudbu pri usporiadaní diskoték a kultúrnych podujatí, 

c) vykonávať činnosti, ktoré v obťažujúcej miere spôsobujú hluk a svetelné efekty, (napr. 

propagácia firiem, zariadení, výrobkov, nepovolené činnosti zábavnej pyrotechniky, 

hlučná hudobná produkcia a pod.), 

d) pri spúšťaní a prevádzke motorového vozidla zaťažovať ostatných okolitých užívateľov 

obytných domov nadmerným hlukom, výfukovými plynmi a nečistotou. 

(2) Toto obmedzenie sa nevzťahuje na posledný a prvý deň v roku a v dobe konania 

kultúrnej, športovej, spoločenskej, resp. inej akcie na konanie, na ktorú dalo súhlas 

 s jej priebehom aj po 22.00 hod. mestská časť. 

 

§ 7 
Spoločné ustanovenia 

 

(1) Znečisťovanie verejného priestranstva skladovaním materiálu a odpadu, nábytku 

a podobného objemového odpadu bez povolenia, sa posudzuje aj ako používanie 

verejného priestranstva, za čo sa vyrúbi miestna daň9. Povinnosť zaplatiť pokutu podľa 

§ 10 tohto nariadenia nie je dotknutá. 

(2) Na konanie vo veci poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy. 

(3) Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa primerane vzťahujú  

aj na dodržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch čakární, zastávok mestskej 

hromadnej dopravy, v okolí nádob a košov na odpadky, patriacich dopravným 

organizáciám a verejných telefónnych a bankových automatov. 

(4) Ak znečistenie neodstráni právnická alebo fyzická osoba, ktorá za čistotu a poriadok 

zodpovedá podľa tohto nariadenia, môže to z poverenia mestskej časti vykonávať iná 

organizácia na náklady zodpovednej právnickej alebo fyzickej osoby. Povinnosť 

zaplatiť pokutu podľa § 9 tohto nariadenia tým nie je dotknutá. 

                                       
9 všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 5/2012 o dani za užívanie verejného 

priestranstva 
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(5) Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických  

a fyzických osôb podľa osobitných predpisov.10 

 

§ 8 
Kontrolná činnosť 

 
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 

a) zamestnanci Mestskej časti Bratislava- Vajnory na základe písomného poverenia, 

b) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

c) poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti v rozsahu svojich právomocí daných 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

§ 9 
Sankcie 

 
(1) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa postihuje podľa osobitného zákona.11 

(2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže starosta uložiť pokutu podľa 

osobitného zákona. 12 

(3) Kompetentné orgány o ktorých to ustanovuje osobitný predpis a mestská polícia môže 

uložiť pokutu aj v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený.  

 

 
§ 10 

Zrušovacie ustanovenia 
 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Vajnory č. 1/2013 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory zo dňa  

28.2.2013. 

 

§ 11 
Účinnosť 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Vajnory   

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli.  

 

 

                Ing. Michal Vlček 
                 starosta    

 

 

VZN č. x/2019 bolo vyvesené dňa :  

VZN č. x/2019 bolo zvesené dňa :    
 

                                       
10 zákon č. 79/20015 o odpadoch v znení neskorších predpisov 
11 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  
12 § 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 


