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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. n) a h) a s ustanovením § 4 ods. 5 písm. a) bodu 5. a písm. 

b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti 

na ustanovenie § 5 zákona č. 40/1964 Zb. OBČIANSKÝ ZÁKONNÍK v znení neskorších 

predpisov vydáva toto 

 

 

NÁVRH 
 

 

Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 

o ochrane verejného poriadku na území 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 a  s článkom 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení dodatkov 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“) na ochranu verejného poriadku na 

verejnom priestranstve mestskej časti a ochranu posledného pokojného stavu podľa 

osobitného predpisu1)(ďalej aj ako „pokojný stav“), 

b) povinnosti, zodpovednosť a postup pri neoprávnenom zásahu do práva na ochranu 

verejného poriadku na katastrálnom území mestskej časti a do zásahu do pokojného 

stavu podľa osobitného predpisu. 

 

(2) Účelom tohto nariadenia je zabezpečenie verejného poriadku v mestskej časti a ochrana 

verejného záujmu obyvateľov Rusoviec.  

 

(3) Cieľom nariadenia je vymedzenie tých činností, ktorých vykonávanie je na území 

mestskej časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. Cieľom 

tohto nariadenia je zlepšenie pohody bývania a pobytu na verejných priestranstvách 

v zastavanom území mestskej časti, a to primeraným obmedzením činností a ustanovením 

postupov, ktoré sú predmetom jej úpravy. 

 

 

 



 

 

2 
 

§ 2 

Pôsobnosť 

 

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na ochranu verejného poriadku na verejnom priestranstve 

v katastrálnom území mestskej časti (ďalej len „dodržiavanie verejného poriadku“) 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 dodržiavanie verejného poriadku 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 dodržiavanie verejného poriadku 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 

 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie 
 

a) verejným poriadkom záujem utváraný spoločnosťou chránený zákonom týkajúci sa 

základných ľudských práv a slobôd, ochrany maloletých a iných zraniteľných osôb, 

alebo opakované porušovanie záujmu chráneného zákonom týkajúceho sa riadneho 

výkonu verejnej správy, životného prostredia, verejného poriadku alebo občianskeho 

spolunažívania; stav spoločnosti, ktorý sa vyznačuje poriadkom, bezpečnosťou 

a pokojom, 

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 
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osvetlenia, elektrického vedenia, zariadenia elektrických káblových rozvodov, 

fontány, zastávky MHD (ďalej len „zariadenia”), 

f) 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 porasty. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ ÚSTANOVENIA 

 

Zodpovednosť za dodržiavanie verejného poriadku na verejných priestranstvách 

 

§ 4 

 

(1) Za dodržiavanie poriadku na verejných priestranstvách mestskej časti zodpovedajú 

vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností, 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 poriadku došlo. 

 

(2) Za dodržiavanie poriadku 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 konalo zhromaždenie. 

 

(3) Za dodržiavanie poriadku 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. 

 

(4) Za poriadok 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.  
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Zodpovednosť za porušenie verejného poriadku 

 

§ 5 

 

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

správny delikt podľa osobitných predpisov2), pokiaľ toto konanie nie je trestným činom. 

 

§ 6 

 

Ostatné podmienky dodržiavania verejného poriadku na verejných priestranstvách tu 

neuvedené sa riadia osobitnými predpismi. 

 

Zodpovednosť pri zrejmom zásahu do pokojného stavu 

 

§ 7 

 

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

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

 

TRETIA ČASŤ 

POVINNOSTI PRI DODRŽIAVANÍ VEREJNÉHO PORIADKU  

 

§ 8 

Starostlivosť o nehnuteľnosti 

 

(1) Pozemky, stavby a iné objekty vrátane dvorov, záhrad a plôch hraničiacich s verejným 

priestranstvom (ďalej ako „nehnuteľnosť“) musia byť udržiavané v takom stave, aby nemali 

negatívny vplyv na verejné priestranstvo, neohrozovali zdravé podmienky a zdravý spôsob 

života a práce obyvateľov mestskej časti. 

 

(2) Vlastník, nájomca, správca a užívateľ nehnuteľnosti sa pri jej starostlivosti musí zdržať 

všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne 

ohrozoval výkon jeho práv. 

 

§ 9 

Označenie budovy súpisným a orientačným číslom 

 

(1) Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom 

a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak 

je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní 

správca. 

 

(2) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto ustanovenia sú oprávnení vykonávať poverení 

príslušníci najmä poverení zamestnanci mestskej časti. 

 

(3) Porušenie povinnosti ustanovenej v odseku 1 fyzickou osobou je priestupkom proti 

verejnému poriadku, ak bola naplnená skutková podstata podľa § 47 ods. 1 písm. e) zákona 
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č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov. Za tento priestupok možno 

uložiť pokutu do 300 eur. Tým zároveň nie je dotknuté právo poškodeného na náhradu 

škody, ktorá mu bola spôsobená porušením povinnosti ustanovenej v odseku 1. 

 

(4) Porušenie povinnosti ustanovenej v odseku 1 právnickou osobou alebo fyzickou osobou 

– podnikateľom je správnym deliktom. Za tento správny delikt mestská časť uloží pokutu do 

6 638 eur. Tým zároveň nie je dotknuté právo poškodeného na náhradu škody, ktorá mu 

bola spôsobená porušením povinnosti ustanovenej v odseku 1. 

 

§ 10 

Obmedzenie expozície hlukom na verejnom priestranstve 

 

Počas nedelí a štátnych sviatkov je každý v zastavanom území mestskej časti povinný 

zdržať sa používania strojov, prístrojov a zariadení spôsobujúcich hluk na verejných 

priestranstvách. 

 

§ 11 

Dodržiavanie nočného pokoja 

 

(1) Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný pokoj, ktorý je stanovený 

od 22:00 h. do 6:00 h. 

 

(2) Nočný pokoj sa zakazuje rušiť nad mieru primeranú pomerom hlasovými, zvukovými a 

svetelnými prejavmi.  

 

(3) Obmedzenie vyplývajúce z tohto ustanovenia sa nevzťahuje: 

a) na organizované podujatia, ktoré boli mestskej časti vopred oznámené, 

b) na posledný a prvý deň roka (s výnimkou svetelných prejavov),  

c) pri kultúrnych, spoločenských a športových akciách usporadúvaných mestskou 

časťou pre širokú verejnosť, za podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo 

strany mestskej časti a zúčastnených strán. 

 

(4) Zákaz sa ďalej nevzťahuje na vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní 

nevyhnutnej údržby ciest, miestnych komunikácií a verejnej zelene, najmä odstraňovanie 

snehu, poľadovice, živelné pohromy, odstraňovanie havárií. 

 

(5) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto ustanovenia sú oprávnení vykonávať poverení 

príslušníci Okresného veliteľstva V Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 

a poverení zamestnanci mestskej časti. 

 

(6) Porušenie povinnosti ustanovenej v odseku 1 fyzickou osobou je priestupkom proti 

verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v 

znení neskorších predpisov. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 100 eur. 

 

(7) Porušenie povinnosti ustanovenej v odseku 1 právnickou osobou alebo fyzickou osobou 

– podnikateľom je správnym deliktom podľa § 27b ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za tento správny delikt mestská časť 

uloží pokutu do 6 638 eur.  
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§ 12 

Zákaz fajčenia na iných verejne prístupných miestach 

 

(1) Zakazuje sa fajčiť na týchto iných verejne prístupných miestach: 
 

a) v areáli cintorína, pri vstupe do areálu cintorína a do vzdialenosti 10 metrov od 

vstupu; 

b) pri vstupe do budov alebo areálov základných škôl, školských zariadení, 

predškolských zariadení, a to do vzdialenosti 10 metrov od vstupu; 

c) pri vstupe do priestoru detských ihrísk do vzdialenosti 10 metrov od vstupu; 

d) pri vstupe do zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, kultúrnych 

zariadení, športových zariadení a úradných budov, pri vstupe do kostolov a Múzea 

Antická Gerulata Múzeum mesta Bratislavy na Gerulatskej ulici, a to do vzdialenosti 

10 metrov od vstupu. 

 

(2) Za dodržiavanie zákazu fajčenia osobami zdržujúcich sa na miestach ustanovených 

v odseku 1 je zodpovedný vlastník, správca alebo užívateľ areálu, budovy alebo priestoru.  

 

(3) Vlastník, správca alebo užívateľ areálu, budovy alebo priestoru uvedeného v odseku 1 je 

povinný upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia oznamom umiestneným na viditeľnom mieste, 

a to na všetkých vchodoch do areálov, budov a priestorov. 

 

(4) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto ustanovenia sú oprávnení vykonávať poverení 

príslušníci Okresného veliteľstva V Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 

a poverení zamestnanci mestskej časti. 

 

(5) Porušenie povinnosti ustanovenej v odseku 1 fyzickou osobou je priestupkom proti 

verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších 

predpisov. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur. 

 

§ 13 

Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 

 

(1) Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v časti územia 

mestskej časti Bratislava-Rusovce.  

 

(2) Zákaz podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na požívanie alkoholických nápojov na 

verejných priestranstvách: 

a) v čase, kedy sa konajú podujatia organizované mestskou časťou alebo hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), predajné alebo 

propagačné podujatia organizované so súhlasom mestskej časti alebo hlavného 

mesta, 

b) na ktorých sú umiestnené sezónne exteriérové posedenia funkčne súvisiace s 

prevádzkami pohostinských zariadení, 

c) v čase, kedy sa koná príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických nápojov 

alebo verejné športové podujatia podľa osobitného predpisu3). 

 

(3) Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto ustanovenia platí denne v čase od 

6:00 h. do 4:00 h. nasledujúceho dňa. 
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(4) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto ustanovenia sú oprávnení vykonávať poverení 

príslušníci Okresného veliteľstva V Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, poverení 

príslušníci Policajného zboru Ministerstva vnútra SR. 

 

(5) Porušenie povinnosti ustanovenej v odseku 1 fyzickou osobou je priestupkom proti 

verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších 

predpisov. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur. 

  

§ 14 

Používanie pyrotechnických výrobkov 

 

(1) Zakazuje sa používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 ako aj ostatné 

ohňostrojné práce 1. 

 

(2) Zákaz podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na požívanie pyrotechnických výrobkov 

kategórie F2, F3, P1 a T1 ako aj ostatných ohňostrojných prác na verejných priestranstvách 

v čase, kedy sa konajú podujatia organizované mestskou časťou alebo hlavným mestom. 

 

(3) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto ustanovenia sú oprávnení vykonávať poverení 

príslušníci Okresného veliteľstva V Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 

a poverení zamestnanci mestskej časti. 

 

(4) Porušenie povinnosti ustanovenej v odseku 1 fyzickou osobou je priestupkom proti 

verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v 

znení neskorších predpisov. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 500 eur. 

 

(5) Porušenie povinnosti ustanovenej v odseku 1 právnickou osobou alebo fyzickou osobou 

– podnikateľom je správnym deliktom podľa § 27b ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za tento správny delikt mestská časť 

uloží pokutu do 6 638 eur.  

 

§ 15 

Zakázané činnosti na verejných priestranstvách 

 

(1) Na verejných priestranstvách je zakázané 
 

a) zakladať oheň mimo miest vyhradených na tento účel, 

b) stanovať alebo prespávať mimo miest na to určených, 

c) premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia slúžiace širokej 

verejnosti, 

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

škodlivé plyny, 

e) zakazuje sa vzbudzovať verejné pohoršenie (napr. nudizmom, opitosťou, 

výtržníctvom, znečisteným odevom a pod.) 

 

                                                           
1 §88 ods. 13 a § 54 zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov 
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(2) Porušenie povinností ustanovených v odseku 1 fyzickou osobou môže byť klasifikované 

ako priestupok podľa § 46 až 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších 

predpisov. 

 

(3) Porušenie povinností ustanovených v odseku 1 právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou – podnikateľom, ak je naň spôsobilá, je správnym deliktom podľa § 27b ods. 1 písm. 

b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za tento 

správny delikt mestská časť uloží pokutu do 6 638 eur. 

 

(4) Vykonávať kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú 

oprávnení poverení príslušníci Okresného veliteľstva V Mestskej polície hlavného mesta SR 

Bratislavy, poverení príslušníci Policajného zboru Ministerstva vnútra SR. 

 

§ 16 

Neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa 

 

Porušením verejného poriadku je aj neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa alebo osoby 

oprávnenej vykonávať kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia. 

 

§ 17 

Konania vo veci priestupku a správneho deliktu 

 

(1) Na oznámenia o podozrení so spáchania priestupku alebo správneho deliktu, 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 alebo o správnom delikte sa začína na návrh oznamovateľa alebo 

na podnet mestskej časti. 

 

(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) Ak sa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ dopustí správneho deliktu, 

mestská časť uloží pokutu za správny delikt do 6 638 eur.  

 

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

protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenia 

povinností. 
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§ 18 

Sankcie 

 

(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 v závislosti od skutkovej podstaty toho ktorého priestupku až do výšky 500 eur. 

 

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

uložiť pokutu za správy delikt podľa ustanovení tohto nariadenia v závislosti od skutkovej 

podstaty toho ktorého deliktu až do 6 638 eur6). 

 

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch7). 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

OCHRANA POKOJNÉHO STAVU  

 

§ 19 

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, 

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 pociťuje, 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.    

 

§ 20  

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 
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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.   

 

§ 21 

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. 

 

(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.  
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§ 22 

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.  

 

§ 23 

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. 

 

(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. 

 

PIATA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 24 

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. 
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Čl. II 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2022. 

 

 

 

 

 

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 

starostka 

 

 

 

 

 

1) Postup podľa ustanovenia § 5 zákona č. 40/1964 Zb. OBČIANSKÝ ZÁKONNÍK v znení neskorších 

predpisov pri aplikácii ustanovenia § 127 zákona č. 40/1964 Zb. OBČIANSKÝ ZÁKONNÍK v znení 

neskorších predpisov. 
 

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

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok). 
 

 

3) Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, v znení neskorších predpisov. 
 

4) 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. 
 

5) Bod 2.1.2 STN 83 7010.   
 

6) 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.  
 

7) 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.  
 

8) 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. 
 

9) § 13 ods. 2 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 


