
   

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
mestskej časti Bratislava-Ružinov 

              
č. 6/ 2019 

zo dňa 25.06.2019 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 15 odseku 
2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 
znení neskorších právnych predpisov, podľa § 6 odseku 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 4 odseku 2 písm. f), g), h) a n) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorśích predpisov, podľa  
§ 9 odseku 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov a v zmysle čl. 29 ods. 2 písm. k) a čl. 74 písm. q) Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnení sa uznieslo: 
   
 

Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 14/2016 zo dňa 
13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 
sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 2 odseku 2 sa za spojenie „, koše na odpadky“ vkladá spojenie „, veľkokapacitné   

kontajnery“. 
 

2. V § 4 odseku 2 v druhej vete sa slovné spojenie „zneškodňovanie odpadu v mestskej 
časti“ nahrádza slovným spojením „nakladanie s odpadom v mestskej časti tak aby 
bola dodržaná hierarchia odpadového hospodárstva“.   
 

3. Do § 5 sa za odsek 15 vkladá odsek 16, ktorý znie: 
„16. V období zabezpečovania zberu objemného odpadu mestskou časťou je 
           zakázané: 

a) ukladať do pristavených veľkokapacitných kontajnerov elektroodpad, použité 
     batérie, akumulátory, pneumatiky, nebezpečný odpad a odpad, ktorý je možné 
     materiálovo zhodnotiť - sklo, plasty, papier a kovové obaly, 
b) vyberať odpad z veľkokapacitných kontajnerov a ukladať alebo skladovať 

          odpad v okolí veľkokapacitných kontajnerov.“ 
 

4. § 6 vrátane nadpisu znie: 
„§ 6 

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. 
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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 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 Bratislava-Ružinov vymedzených v  
      odseku 1 a v odseku 2, zabezpečuje mestská časť. Zimná údržba sa uskutočňuje 
      podľa dokumentu pod názvom „Organizácia a riadenie 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, 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.“ 

 
 

Čl. II 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 
 

      
 
     Ing. Martin Chren  

    starosta 


