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Návrh na uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo 

 

a) ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 6/2012 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce prijaté 

uznesením č. 255 zo dňa 15. 11. 2012; 

b) berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

č. .../2022 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-

Rusovce; 

c) schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 o udržiavaní čistoty na 

verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Rusovce. 
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Dôvodová správa 

 

Cieľom návrhu všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty na verejných 

priestranstvách mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej ako „návrh nariadenia“) je 

ustanovenie nových pravidiel na udržiavanie čistoty na území mestskej časti Bratislava-

Rusovce (ďalej ako „mestská časť“ alebo „Rusovce“). Navrhované nariadenie je súčasťou 

reformného balíka v oblasti nariadení vzťahujúcich sa na poriadok a čistotu a je predkladané 

ako reakcia na neaktuálnu úpravu, nakoľko obce už nedisponujú oprávnením určovať 

všeobecne záväzným nariadením povinnosti vlastníkom, správcom alebo užívateľom na 

odstránenie závad v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v 

súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto 

závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Povinnosť odstraňovať tieto závady 

už majú obce. 

 

Aby bolo možné ochraňovať záujmy Rusovčanov vzťahujúce sa na ochranu čistoty 

verejného priestranstva a na ochranu verejnej zelene, predkladaný návrh vytvára súčasne 

účinný mechanizmus, ktorý pôsobí prevenčne v prípade nedodržiavania ustanovených 

povinností, a to najmä pre návštevníkov katastrálneho územia, ale aj jej vlastných obyvateľov 

či podnikateľov. Cieľom tohto nariadenia je vytvoriť účinný právny rámec pre Mestskú 

časť Bratislava-Rusovce, na základe ktorého by mestská časť mohla efektívnejšie 

vynucovať plnenie verejnej služby, ktorú pre svojich obyvateľov poskytuje. V danom 

prípade ide o verejnú službu, ktorou je udržiavanie čistoty na verejnom priestranstve. 

 

Predmetný návrh je prejavom samosprávnej pôsobnosti mestskej časti a je predkladaný 

starostkou mestskej časti na základe splnomocnenia obsiahnutého v zákone č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoOZ“). Delegačnou klauzulou, 

na základe ktorej smie mestská časť regulovať pravidlá na udržiavanie čistoty v mestskej 

časti a chrániť verejnú zeleň predloženým spôsobom je ustanovenie § 4 ods. 3 písm. g) 

ZoOZ v nadväznosti na ustanovenie § 5 OZ, ktoré súvisí so susedskými právami a spormi 

vyplývajúcich z dodržiavania ustanovenia § 127 OZ .  

 

Návrh nariadenia bude mať pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na kvalitu susedských 

vzťahov a pohodu bývania pre obyvateľov Rusoviec. Návrh nariadenia môže mať pozitívny 

vplyv na rozpočet mestskej časti a životné prostredie. Predmetný návrh nebude mať 

negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh nariadenia je v súlade s Ústavou 

Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými 

vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené 

spôsobom ustanoveným zákonom.  

 

V Bratislave dňa 25. marca 2022 

 

 

 

 

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.,  v. r. 
starostka mestskej časti 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201#paragraf-5.odsek-1
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Mestská časť Bratislava-Rusovce, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 

Ústavy Slovenskej republiky vo veciach územnej samosprávy a podľa § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade 

s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g) a ods. 5 písm. a) bodu 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 5 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vydáva toto 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

z .......... 2022, 

 

o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Rusovce  

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce sa v súlade s ustanovením § 15 

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

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. I 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie”) upravuje  
 

a) spôsob ochrany práva obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Rusovce 

(ďalej aj ako „mestská časť“ alebo „Rusovce“) pred neoprávneným zásahom do ich 

práva na používanie bezpečného, čistého, zdravého a udržateľného životného 

prostredia, 

b) spôsob ochrany posledného pokojného stavu obyvateľov Rusoviec podľa 

ustanovenia § 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov pri aplikácii ustanovenia § 127 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov, 

c) práva, povinnosti a zodpovednosť pri udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách 

v katastrálnom území mestskej časti a postup pri neoprávnenom zásahu do 

pokojného stavu podľa osobitného predpisu. 

 

(2) Účelom tohto nariadenia je udržiavanie čistoty v mestskej časti a ochrana verejného 

záujmu obyvateľov Rusoviec. 

 

(3) Cieľom tohto nariadenia je zlepšenie pohody bývania a pobytu na verejných 

priestranstvách v zastavanom a nezastavanom území mestskej časti, a to ustanovením 

primeraným pravidiel pri udržiavaní ich čistoty a ustanovením postupov pri ich porušení. 
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§ 2 

Pôsobnosť 

 

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na udržiavanie čistoty na verejnom priestranstve 

nachádzajúcom sa v katastrálnom území mestskej časti (ďalej len „udržiavanie čistoty“) na 

ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy1) a na ochranu posledného pokojného stavu.  

 

(2) Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre každého návštevníka katastrálneho územia 

mestskej časti Bratislava-Rusovce. 

 

(3) Toto nariadenie sa vzťahuje na udržiavanie čistoty pre každú fyzickú osobu, fyzickú 

osobu – podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je vlastníkom, správcom alebo užívateľom 

nehnuteľnosti v katastrálnom území mestskej časti, a ktorá sa zdržiava, má sídlo alebo 

vykonáva pôsobnosť na území mestskej časti. 

 

(4) Toto nariadenie sa vzťahuje na udržiavanie čistoty pre každú fyzickú osobu, fyzickú 

osobu – podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je užívateľom verejného priestranstva 

mestskej časti (ďalej ako „verejné priestranstvo“) alebo ktorá je na verejnom priestranstve 

oprávnená  
 

a) vykonávať podnikateľskú činnosť,  

b) organizovať športové alebo kultúrne podujatie,  

c) alebo inú osobitne povolenú činnosť alebo  
 

sa takej činnosti v rámci verejného priestranstva zúčastňuje. 

 

§ 3  

Vymedzenie základných pojmov 

 

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie 
 

a) znečisťovaním vnášanie takých fyzikálnych, chemických alebo biologických činiteľov 

na verejných priestranstvách v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú svojou podstatou 

alebo množstvom cudzorodé pre dané verejné priestranstvo, 

b) pokojným stavom stav ustanovený v § 5 zákona č. 40/1964 Zb. OBČIANSKÝ 

ZÁKONNÍK v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ktorý sa 

fakticky vytvoril a trval takú dobu, že ho možno bez pochýb označiť za pokojný; nový 

pokojný stav sa podľa judikatúry súdov vytvára do troch mesiacov od zmeny, proti 

ktorej nikto nepodá podnet, 

c) zásahom do pokojného stavu zrejmá zmena pokojného stavu vnímaná na ujmu 

vlastníka, držiteľa alebo užívateľa veci, 

d) verejným priestranstvom ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný 

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

všeobecné užívanie, 

e) zariadením na verejnom priestranstve predajné stánky, kiosky, sezónne exteriérové 

posedenia, lavičky, uličné koše na odpadky, hracie prvky na ihriskách, mobilná zeleň, 

sochy, pamätníky, reklamné, propagačné a informačné zariadenia, stĺpy verejného 

osvetlenia, elektrického vedenia, zariadenia elektrických káblových rozvodov, 

fontány, zastávky MHD (ďalej len „zariadenia”),  
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f) chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla 

oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom, 

g) zeleňou prírodná časť priestoru mestskej časti a rekreačných miest, predovšetkým 

stromy a jednotlivo stojace kry, kvety, zelené plochy a nádoby so zeleňou; súčasťou 

týchto ucelených súborov zelene sú príslušné doplnkové zariadenia ako cesty, 

chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky, a iná drobná architektúra, pričom do zelene sa 

zahŕňajú aj spontánne vzniknuté porasty2), 

h) kontajnerovým stanovišťom zastrešené a uzatvárateľné zariadenie slúžiace na 

umiestnenie zberných nádob alebo kontajnerov, ktoré vyhovuje estetickým, 

hygienickým a protipožiarnym požiadavkám a je zriadené a vybudované v súlade 

s osobitnými predpismi3), 

i) nehnuteľnosťou pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, všetky 

trvalé a dočasné stavby, stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia a 

stanovištia nádob na odpad, 

j) čistením činnosť, ktorou sa z povrchu plôch odstraňujú nežiadúce nečistoty 

zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej dopravy, hygieny a estetiky 

(odstraňovanie závad v schodnosti, zametanie, zmývanie, kropenie a pod.). 

 

DRUHÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ ÚSTANOVENIA 

 

Prvá hlava 

Zodpovednosť za udržiavanie čistoty 

 

§ 4 

 

 (1) Za udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti zodpovedajú vlastníci 

(správcovia), užívatelia nehnuteľností a platcovia dane z nehnuteľnosti, vrátane verejných 

priestranstiev a iných objektov, ako aj právnické a fyzické osoby, ktoré na území mestskej 

časti prechodne vykonávajú činnosť alebo sa v nej príležitostne zdržujú bez ohľadu na to, 

akým spôsobom k narušeniu čistoty došlo. 

 

(2) Za udržiavanie čistoty pri verejných zhromaždeniach zodpovedá zvolávateľ 

zhromaždenia. Zvolávateľ zhromaždenia je povinný po ukončení zhromaždenia na vlastné 

náklady zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho 

bezprostredného okolia, na ktorého použitie mal osobitné povolenie mestskej časti a 

nahradiť mestskej časti prípadnú škodu spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na verejnom 

priestranstve a na iných objektoch nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve, na ktorom 

sa zhromaždenie konalo. 

 

(3) Za udržiavanie čistoty na verejnom priestranstve pri verejných kultúrnych podujatiach 

alebo verejných športových podujatiach (ďalej len „podujatia“) zodpovedá organizátor alebo 

usporiadateľ podujatia. Organizátor, resp. usporiadateľ, je povinný v priebehu konania 

podujatia zabezpečiť jeho priebežné čistenie a po jeho ukončení zabezpečiť vyčistenie 

príslušnej časti verejného priestranstva a jeho bezprostredného okolia, na ktorého použitie 

mal osobitné povolenie mestskej časti a je povinný nahradiť mestskej časti prípadnú škodu 

spôsobenú účastníkmi podujatia na verejnom priestranstve, na iných objektoch 

nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve, na ktorom sa konalo podujatie. 
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(4) Za udržiavanie čistoty pri vykonávaní stavebných a iných obdobných prác zodpovedá 

stavebník. Pri dodávateľskom spôsobe realizácie stavby je zodpovedná právnická alebo 

fyzická osoba vykonávajúca stavebné práce. Stavebník je povinný označiť stavbu stavebným 

povolením orgánu, ktorý stavbu povolil, menom a adresou stavebníka, resp. realizátora 

stavby, údajmi o začatí a ukončení stavby a pod. 

 

Zodpovednosť za porušenie povinnosti pri udržiavaní čistoty 

 

§ 5 

 

Každý osobne zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje znečistenie na území mestskej 

časti. 

 

§ 6 

 

Porušenie povinností ustanovených v tomto nariadení sa postihuje ako priestupok alebo iný 

správny delikt podľa osobitných predpisov1), pokiaľ toto konanie nie je trestným činom. 

 

§ 7 

 

Ostatné podmienky dodržiavania verejného poriadku na verejných priestranstvách tu 

neuvedené sa riadia osobitnými predpismi podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

Zodpovednosť pri zrejmom zásahu do pokojného stavu 

 

§ 8 

 

Za zrejmý zásah do pokojného stavu je nariadené predbežné opatrenie, ktorým sa 

predbežne zásah zakáže alebo uloží povinnosť obnoviť predošlý posledný pokojný stav. 

 

Druhá hlava 

Práva a povinnosti pri dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách 

 

§ 9 

 

Každý je povinný dodržiavať čistotu na verejných priestranstvách, zdržať sa akéhokoľvek 

konania, ktorým by mohol spôsobiť znečistenie verejného priestranstva mestskej časti 

rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi. 

 

§ 10 

Zakázané činnosti na verejných priestranstvách 

 

Na verejných priestranstvách mestskej časti je zakázané  
 

a) znečisťovať životné prostredie spaľovaním odpadu,  

b) trvalo umiestňovať nádoby na odpad na komunikáciách alebo na verejnom 

priestranstve okrem nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením, 
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c) znemožňovať odvoz domového odpadu nevhodným parkovaním motorových vozidiel 

pred stanovišťom nádob na odpad, 

d) umiestňovať do stanovišťa nádob na odpad alebo do jeho okolia objemný odpad 

určený na zneškodnenie, 

e) odkladať, odhadzovať alebo vyhadzovať odpadky mimo miest na to určených, 

f) vysypávať a rozsypávať odpad mimo miest na to určených, 

g) vyklepávať prach a vyhadzovať odpad, alebo zvyšky jedla z okien a balkónov, 

h) vylievať alebo rozlievať kvapaliny mimo miest na to určených, 

i) skladovať odpad mimo miest na to určených, 

j) spaľovať akýkoľvek odpad, 

k) skladovať stavebný materiál bez povolenia alebo nad rámec povolenia, 

l) roznášať blato a iné nečistoty na verejné priestranstvá kolesami motorových vozidiel, 

m) znečisťovať komunikácie pri výjazde motorovými vozidlami zo stavenísk, blatistých 

alebo inak znečistených ciest a plôch; v prípade znečistenia komunikácií alebo 

verejných priestranstiev sú vodiči povinní zabezpečiť okamžité očistenie povrchu 

komunikácie alebo verejného priestranstva, 

n) vykonávať opravy motorových vozidiel, vypúšťať a vymieňať prevádzkové náplne 

vozidla a umývať motorové vozidlá s výnimkou vysávania a čistenia interiéru, nutného 

čistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel, 

o) znečisťovať životné prostredie unikajúcimi pohonnými látkami, prevádzkovými 

náplňami motorových vozidiel a splaškovými vodami, 

p) vyhotovovať akýmikoľvek prostriedkami nápisy a zobrazenia a umiestňovať plagáty, 

reklamy, inzeráty na plochy a objekty, mimo miest na to určených, 

q) znečisťovať alebo umožňovať znečisťovanie verejného priestranstva sypaním krmiva 

a prikrmovaním zvierat, 

r) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním osobnej, telesnej a hygienickej 

potreby, 

s) zakladať oheň mimo miest vyhradených na tento účel, 

t) stanovať alebo prespávať mimo miest na to určených, 

u) vyberať, triediť a rozhadzovať odpad z kontajnerov a smetných košov, 

v) premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia na verejných 

priestranstvách, 

w) vykonávať činnosti, pri ktorých v obťažujúcej miere vzniká a šíri sa zápach alebo 

škodlivé plyny, 

x) fajčiť na verejných priestranstvách v rozpore s osobitným právnym predpisom 

a nariadením mestskej časti, 

y) zhŕňať pozametané nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí 

alebo tieto ponechávať zhrnuté na chodníkoch, 

z) prevádzkovať motorové vozidlá, ktoré svojím nákladom znečisťujú verejné 

priestranstvá, 

aa) ak nie je dovolený voľný pohyb zvierat oznámením, zakazuje sa nechávať zvieratá 

voľne pobehovať alebo znečisťovať komunikácie, chodníky a iné verejné 

priestranstvá. 

 

Nakladanie s odpadmi 

 

§ 11 

Komunálny zmesový odpad a triedený zber 
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(1) Každý bytový dom musí mať stanovište pre umiestnenie zbernej nádoby na odpad. 

Pokiaľ stanovište nie je umiestnené v dome, musí byť miesto na umiestnenie nádob, v 

primeranej vzdialenosti od bytového domu. Stanovište nádob na odpad musí byť označené 

tak, aby bolo zrejmé ku ktorému bytovému domu patrí. 

 

(2) Každá fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá je vlastníkom, 

správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v katastrálnom území mestskej časti (ďalej ako 

„pôvodca odpadu“) je povinná umiestniť nádoby na odpad vo vlastnom objekte/zariadení 

alebo v stanovišti nádob na odpadky na vlastnom/spravovanom/prenajatom pozemku. 

 

(3) Pôvodca odpadu je povinný triediť odpad a ukladať ho do nádob na odpad umiestnených 

v príslušných stanovištiach. 

 

(4) Pôvodca odpadu je povinný odkladať vzniknutú nečistotu a iný odpad do zberných nádob 

a kontajnerov určených na tento účel, udržiavať ich okolie v čistote a dbať na pravidelný 

odvoz odpadu. 

 

(5) 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 prevádzkarní so vstupom alebo predajným 

pultom orientovaným na verejné priestranstvo sú po celej šírke priľahlého chodníka povinní 

počas prevádzkovej doby zabezpečovať čistotu, a to odstraňovaním papierov, odpadu 

a umiestnením dostatočného počtu košov na odpad s ich pravidelným vyprázdňovaním, 

avšak nie do uličných smetných nádob. 

 

(6) Vlastníci alebo prevádzkovatelia stánkov, kioskov, pojazdných predajní a podobných 

zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok, ak nie je určené inak, do vzdialenosti 

najmenej dvoch metrov okolo týchto zariadení, a to najmä umiestnením dostatočného počtu 

košov alebo nádob na odpadky a pravidelným čistením tohto priestoru. Koše alebo nádoby 

na odpadky je potrebné pravidelne vyprázdňovať do osobitne objednaných nádob na odpad 

zabezpečených u osoby oprávnenej vykonávať zneškodňovanie odpadu v mestskej časti. 

 

(7) Pre vykonávanie podnikateľských činností vo vlastných priestoroch musí pôvodca odpadu 

zabezpečiť dostatočný počet nádob na odpad a postarať sa o odvoz tohto odpadu. 

 

 

§ 12 

Objemný odpad 

 

(1) Obyvatelia Rusoviec môžu celoročne uložiť objemný odpad, drobný stavebný odpad a iný 

druh odpadu v zmysle prevádzkového poriadku do zberného dvora zriadeného mestskou 

časťou. 

 

(2) Objemný odpad určený na zneškodnenie, ak nie je verejným oznamom určené inak, je 

možné vyniesť len po pristavení veľkokapacitného kontajnera alebo vozidla na to určeného. 

Po naplnení kontajnera musí zabezpečiť pôvodca odpadu alebo objednávateľ 

veľkokapacitného kontajnera bez zbytočného odkladu jeho odvoz. 
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§ 13 

Dočasné umiestnenie vecí na verejnom priestranstve 

 

(1) Dočasné umiestnenie tovaru a iného materiálu na verejnom priestranstve, ktoré povolila 

obec, nesmie ohrozovať zjazdnosť a schodnosť komunikácie, bezpečnosť, zdravie a majetok 

občanov. Spôsobom uloženia alebo vplyvom poveternostných podmienok sa nesmie 

znečisťovať okolie. Sypké materiály musia byť uložené tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 

okolia a verejnej kanalizácie. 

 

(2) Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný a podobne) na 

verejnom priestranstve možno vykonávať iba vtedy, ak sa to technicky nedá zabezpečiť 

mimo verejného priestranstva (vo dvore, objekte a podobne). Vyložený tovar a iný materiál 

sa musí z verejného priestranstva odstrániť najneskôr do troch hodín4). 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. Zakazuje sa skladovanie 

materiálov a palivového dreva na prístupových komunikáciách k objektom, na prístupoch 

k hydrantom, uzáveroch vody, plynu, na verejnej zeleni a verejných priestranstvách. 

 

Tretia hlava 

Povinnosti pri udržiavaní čistoty na verejnom priestranstve vo vzťahu k majetku 

 

§ 14 

 

(1) Každý je povinný predchádzať znečisťovaniu verejného priestranstva a minimalizovať 

nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na verejné priestranstvo.  

 

(2) Každý je povinný udržiavať svoju nehnuteľnosť v takom stave, aby nemala negatívny 

vplyv na verejné priestranstvo, neohrozovala bezpečnosť, zdravé podmienky a zdravý 

spôsob života a práce obyvateľov mestskej časti. 

 

(3) Nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia byť stále upravené a 

udržiavané tak, aby nečistoty neboli na verejné priestranstvo zanášané, prípadne 

splavované (vetrom, dažďom, polievaním), neprekážali chodcom pri používaní verejného 

priestranstva (konáre stromov a kríkov). Ak pôvodca znečistenia alebo prekážky nebol 

zistený, nápravu zabezpečí vlastník nehnuteľnosti alebo správca verejného priestranstva. 

 

(4) Vlastníci/držitelia a prevádzkovatelia motorových vozidiel sú povinní uvoľniť časť 

komunikácie alebo iného verejného priestranstva pre potreby čistenia na základe výzvy 

cestného správneho orgánu mestskej časti, a to pre potreby údržby drevín z hľadiska 

prevádzkovej bezpečnosti. 
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Štvrtá hlava 

Správa a údržba verejnej zelene 

 

§ 15 

 

(1) Zakazuje sa akokoľvek ohradzovanie, znehodnocovanie, poškodzovanie a ničenie 

verejnej zelene, verejných objektov a zariadení, pamiatkových objektov a reklamných 

zariadení. 

 

(2) Vlastník/užívateľ/správca nehnuteľnosti, ktorá hraničí s verejným priestranstvom je 

povinný 
 

a) túto nehnuteľnosť trvalo udržiavať v takom stave, aby sa nečistoty z nej nedostávali 

na verejné priestranstvo, 

b) konáre stromov, kríkov a iných porastov, vyčnievajúce na verejné priestranstvo 

pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov a 

nerušili cestnú premávku, 

c) všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov opatriť funkčnými odpadovými 

žľabmi a odpadovými rúrami, aby voda nestekala na chodníky a chodcov, 

d) fasády obytných domov a iných objektov orientovaných na verejné priestranstvo 

zbaviť nápisov a nevhodných kresieb. 

 

§ 16 

Čistenie chodníkov 

 

(1) Neschodnosť chodníkov nachádzajúcich sa v mestskej časti a závady v schodnosti 

miestnych komunikácií určených pre chodcov sú povinní bezodkladne odstraňovať 

správcovia týchto miestnych komunikácii. 

 

(2) Správca miestnej komunikácie je povinný čistiť chodník v celej dĺžke správcovstva. Za 

chodníky sa na účely tohto nariadenia považujú aj schody, cestičky pre chodcov, lávky, 

rampy, podchody, nadchody, terasy a pod. 

 

(3) Chodníky, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, sú v letnom a v 

zimnom období povinní čistiť ich vlastníci, správcovia alebo nájomcovia. 

 

(4) Čistenie v letnom období sa vykonáva po celej šírke a dĺžke chodníka, pričom musí byť 

vykonané tak, aby boli chodci čo najmenej obťažovaní. 

 

(5) Zimnú údržbu a letnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť a schodnosť miestnych 

komunikácií III. a IV. triedy a k nim prislúchajúcich chodníkov zverených do správy mestskej 

časti vymedzených v odseku 1 a v odseku 2, zabezpečuje mestská časť. Zimná údržba sa 

uskutočňuje podľa plánu organizácie a riadenia zimnej služby na príslušnú zimnú sezónu 

prostredníctvom poverenej organizácie. 

 

(6) Poverená organizácia vykonáva podľa potreby posypanie komunikácii vhodným 

posypovým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie, a v prípade potreby i odvoz snehu. 

Prednostne zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, výpadových ciest, ulíc, schodnosť chodníkov, 
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priechodov pre chodcov a uvoľnenie kanalizačných vpustí. V prípade potreby sa sneh 

odváža na skládky určené hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou alebo 

mestskou časťou. 

 

(7) Správca miestnej komunikácie a osoby uvedené v odseku 3 sú povinní v zimnom období 

zbavovať chodníky snehu a poľadovice aj viackrát za deň, a to v minimálnej šírke 

bezpečného prechodu chodca. 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. 

 

(8) 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. 

 

(9) Po ukončení zimného obdobia sa posypový materiál nesmie ponechať na chodníku, ani 

zhŕňať na okraj vozovky. Správca miestnej komunikácie je povinný zabezpečiť ihneď jeho 

odvoz. 

 

Piata hlava 

Porušenie povinností 

 

§ 17 

 

Porušenie povinností ustanovených v tomto nariadení sa postihuje ako priestupok alebo iný 

správny delikt podľa osobitných predpisov5), pokiaľ toto konanie nie je trestným činom. 

 

§ 18 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať 
 

(i) poverení príslušníci Policajného zboru Ministerstva vnútra SR,  

(ii) poverení príslušníci Okresného veliteľstva V Mestskej polície hlavného mesta 

SR Bratislavy a  

(iii) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 

§ 19 

Podnety obyvateľov 

 

(1) Na oznámenia o podozrení so spáchania priestupku, sťažnosti, podnety a žiadosti 

obyvateľov o prešetrenie konaní, ktoré sa javia v rozpore s týmto nariadením sa vzťahuje 

všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, a osobitný zákon, zákon č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

 

(2) Konanie o priestupku sa začína na návrh oznamovateľa alebo na podnet mestskej časti. 
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(3) Mestská časť môže o priestupku rozhodnúť v skrátenom konaní (rozkaznom) ak je 

nepochybné, že obvinený z priestupku sa priestupku dopustil a ak vec nebola vybavená v 

blokovom konaní, môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení sankcie 

za priestupok7). Inak rozhodne mestská časť v neskrátenom konaní až po ústnom 

pojednávaní. 

 

(4) Mestská časť pri ukladaní sankcie prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky 

protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenia 

povinností. 

 

§ 20 

Sankcie za znečistenie verejného priestranstva 

 

(1) Konanie fyzických osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa 

kvalifikuje ako priestupok proti poriadku v správe podľa ustanovenia § 46, alebo priestupok 

proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. Za priestupok môže mestská časť uložiť sankciu vo forme pokarhania, 

pokuty, zákazu činnosti a prepadnutia veci. Sankciu možno uložiť samostatne alebo s inou 

sankciou; pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou. Mestská časť môže súčasne uložiť 

ochranné opatrenia, ktorými sú obmedzujúce opatrenie a zhabanie veci. 

 

(2) Mestská časť môže uložiť pokutu za priestupok fyzickej osobe podľa odseku 1 tohto 

nariadenia až do výšky 500 eur. Uložením pokuty nie sú dotknuté všeobecné predpisy 

o náhrade škody. 

 

(3) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 

uložiť pokutu do 6 638 eur6), ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie 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 alebo ak poruší všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti. 

 

(4) Za porušenie povinností ustanovených osobitnými predpismi o ochrane životného 

prostredia sa ukladajú pokuty alebo iné opatrenia podľa týchto predpisov, tým nie sú 

dotknuté prípadná trestná zodpovednosť ani zodpovednosť za škodu podľa všeobecných 

právnych predpisov . 

 

TRETIA ČASŤ 

OCHRANA POKOJNÉHO STAVU  

 

§ 21 

Pokojný stav a jeho ochrana 

 

(1) Vlastník veci na území mestskej časti sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru 

primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto 

najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami 

stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby 

alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, 
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prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, 

svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci 

pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene 

stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. 

 

(2) Ten, kto má pocit, že mu bolo na území mestskej časti zrejmým spôsobom zasiahnuté do 

jeho pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka (ďalej ako „sťažovateľ“ alebo 

„účastník“), môže sa obrátiť na mestskú časť s návrhom na vydanie predbežného opatrenia 

proti zrejmému zásahu do jeho pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka.    

 

§ 22  

Kvalifikácia miery zásahu a posúdenie faktického stavu mestskou časťou  

a právneho stavu súdom 

 

(1) Mestská časť je oprávnená zaistiť iba ochranu posledného pokojného stavu, ktorý sa 

medzi jej obyvateľmi a na jej území fakticky vytvoril a trval už takú dobu, že ho možno bez 

pochýb označiť za pokojný. Mestská časť z hľadiska ochrany podľa § 5 Občianskeho 

zákonníka nemôže skúmať, či bolo zrejmý zásahom porušené niekoho právo, ale to, že bol 

zmenený pokojný stav.    

 

(2) Mestská časť nie je oprávnená zaisťovať ochranu subjektívnych práv sťažovateľov, 

nakoľko na uvedené je príslušný súd, na ktorý sa sťažovateľ prostredníctvom určovacej 

alebo inej žaloby môže obrátiť.  

 

(3) Mestská časť sa nesmie pri posudzovaní miery zásahu do pokojného stavu zaoberať 

otázkou, či bol predmetný zásah do pokojného stavu v súlade s právom, alebo naopak, 

v rozpore s ním.   

 

§ 23 

Konanie vo veci zásahu do pokojného stavu 

 

(1) Zmyslom konania podľa § 5 Občianskeho zákonníka (ďalej ako „konanie“) je rozhodnúť o 

obnove stavu, ktorý existoval pred porušením pokojného stavu.  

 

(2) Konanie sa začína na návrh účastníka, v ktorom žiada o vydanie predbežného opatrenia 

proti zrejmému zásahu do jeho pokojného stavu v podľa § 5 Občianskeho zákonníka (ďalej 

ako „Návrh na vydanie predbežného opatrenia“). 

 

(3) Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo mestskej časti. 

 

(4) Podanie Návrhu na vydanie predbežného opatrenie možno urobiť písomne v listinnej 

podobe alebo v elektronickej podobe (musí obsahovať identifikátor osoby účastníka 

konania), alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobenej v elektronickej podobe 

bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci 

treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované 

podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do 

zápisnice. Mestská časť na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. 
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(5) Návrh na vydanie predbežného opatrenia sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania 

musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo navrhuje.  

 

(6) Skutkovým základom pre rozhodnutie mestskej časti o veci je posledný pokojný stav, 

ktorý existoval pred zrejmým zásahom. Pri podanom návrhu na predbežné opatrenie môže 

mestská časť zisťovať a riešiť skutkové otázky napr. formou miestneho zisťovania, 

zaisťovaním svedeckých výpovedí a/alebo čestných vyhlásení, prípadne môže žiadať 

odborné vyjadrenia alebo znalecké posudky. 

 

(7) Úkony mestskej časti vykonané počas konania sú spoplatnené a ich výška je ustanovená 

v sadzobníku správnych poplatkoch, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znaní neskorších predpisov. Nakoľko mestská časť v konaní zisťuje, či zásah 

do pokojného stavu bol zrejmý, môže nariadiť úkony ako napr. miestne zisťovanie 

(16,50 eura). Trovy, ktoré vznikli počas konania znáša jeho účastník.  

 

§ 24 

Rozhodnutie o predbežnom opatrení 

 

(1) Ak mestská časť k konaní dospeje k názoru, že návrh účastníka je nedôvodný, návrh 

zamietne.  

 

(2) Ak mestská časť v konaní dospeje k názoru, že návrh účastníka konania je dôvodný, 

môže vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení, v ktorom: 
 

a) predbežne takýto zásah do práv navrhovateľa zakáže alebo 

b) pôvodcovi zásahu uloží povinnosť, aby bol obnovený predošlý pokojný stav. 
 

Rozhodnutie o predbežnom opatrení je rozhodnutím vo veci samej, a teda nie je vydané 

v zmysle § 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“). 

 

(3) Konanie vo veci zásahu do pokojného stavu môže mestská časť ukončiť aj zmierom, 

ktorý schváli, v zmysle ustanovenia § 48 Správneho poriadku, a to prostredníctvom 

rozhodnutia o schválení zmieru. Mestská časť môže zmierom uložiť povinnosť, aby bol 

obnovený predošlý stav – posledný pokojný stav. Prostredníctvom zmieru nie je možné 

zakázať zásah do práv navrhovateľa.  

 

§ 25 

Odvolanie a určovacia žaloba 

 

(1) Rozhodnutie o predbežnom opatrení v konaní podľa § 5 Občianskeho zákonníka sa stáva 

právoplatným a vykonateľným v zmysle § 52 ods. 1 a 2 Správneho poriadku. Proti 

rozhodnutiu o predbežnom opatrení je možné podať odvolanie na Okresný úrad Bratislava, 

odbor opravných prostriedkov (ďalej ako „okresný úrad“). Okresný úrad môže rozhodnutie 

mestskej časti o predbežnom opatrení zrušiť alebo potvrdiť; okresný úrad nemôže toto 

rozhodnutie zmeniť.   

 

(2) Schválený zmier je vykonateľný a nie je možné sa proti nemu odvolať. 
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(3) Sťažovateľ sa súčasne môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv a právom 

chránených záujmov, o ktorých mestská časť nesmie rozhodovať, a to na súde 

prostredníctvom určovacej alebo inej žaloby. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 26 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce 

č. 6/2012 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce 

prijaté uzn. č. 255 zo dňa 15. 11. 2012. 

 

Čl. II 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2022. 

 

 

 

 

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 

starostka mestskej časti 

 

 

 

 

 

 

 
1) Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok). 

2) Bod 2.1.2 STN 83 7010.   

3) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

4) Na umiestnenie tovaru alebo materiálu na verejnom priestranstve v správe mestskej časti po dobu dlhšiu ako 

3 hodiny sa vyžaduje osobitné povolenie príslušného cestného orgánu na zvláštne užívanie cestnej 

komunikácie v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov.  

5) Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.  

6) Podľa ustanovenia § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov alebo 

podľa ustanovenia § 28 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov. 

7) § 13 ods. 2 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 


