
Zmluva o poskytovaní služieb č. 491/2013 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

Staromestská, a.s. 
Sídlo: 
IČO: 
IČDPH: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

a 

Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava 1 
35804092 
SK2020281846 
Ing. Radovan Karkuš - na základe plnej moci 
VÚB, a.s., Bratislava 
3100482856/0200 

(ďalej len "poskytovatel"') 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
IČO: 00603147 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

v nasledovnom znení: 

PhDr. Tatianou Rosovou, starostkou mestskej časti 
VÚB, a.s., Bratislava 
1526012/0200 

(ďalej len "objednávatel"') 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní služieb: 

1.1 letná a zimná údržba chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam v správe mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto uvedených v Prílohe Č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Miestom poskytovania služieb sú chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto uvedené v Prílohe Č. 1 (ďalej len "miesto poskytnutia služieb"). 

3. Letná údržba chodníkov uvedených v bode 1. ods. 1.1 tohto článku je vykonávaná v období od 
16.3. príslušného kalendárneho roka do 15.11. príslušného kalendárneho roka. 
Letná údržba pozostáva z týchto úkonov: zametanie 2x týždenne, odburinenie chodníkov 
podľa potreby, ukladanie odpadu na riadenú skládku, zber a odvoz lístia. 
Obsahuje čistenie chodníkov o celkovej ploche 652 m2

, vrátane odvozu pozametaného 
odpadu na skládku. 



údržba chodníkov uvedených v bode l. ods. 1.1 tohto článku je vykonávaná v období od 
16.11. príslušného kalendárneho roka do 15.3. príslušného kalendárneho roka. 
Zimnou údržbou sa pre účely tejto zmluvy rozumie: odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadovej 
vrstvy z chodníkov, posyp soľou na ploche 1835 ml. 

Služba pozostáva z týchto úkonov poskytovateľa: 

4.1 Chodníky bez snehu a ľadu: zabezpečenie čistenia chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam 
formou ich zametania 2x týždenne a s tým súvisiacich úkonov, vrátane odvozu a likvidácie 
pozametaného odpadu. 

4.2 Chodníky zasnežené alebo šmykľavé: zabezpečenie schodnosti chodníkov priľahlých 
k nehnuteľnostiam denne v čase od 6.00 hod. do 21.00 hod. formou: 

zabezpečenie odhŕňania snehu a odstránenia ľadu z chodníkov priľahlých 

k nehnuteľnostiam do šírky chodníka, resp. 150 cm od domu, 
zabezpečenie posypu proti poľadovici podľa Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "VZN č. 6/2013") na 
chodníkoch priľahlých k nehnuteľnostiam. 

5. V prípade potreby objednávateľa na zabezpečenie úkonov letnej údržby a zimnej údržby nad 
rámec dohodnutý v tejto zmluve bude ich realizácia uskutočnená na základe samostatných 
objednávok objednávateľa. 

Čl. II. 
Doba trvania zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Čl. III. 
Cena úkonov letnej a zimnej údržby a platobné podmienky 

l. Cena za služby uvedené v Čl. I. bod l. ods. 1.1 predstavuje čiastku 3.291,66 EUR bez DPH 
(slovom: tritisícdvesto deväťdesiat jeden eur šesťdesiatšesť centov) za mesiac. Zmluvné strany 
zhodne konštatujú a akceptujú skutočnosť, že celkový sumár cien fakturovaný počas obdobia 
jedného roka nesmie za službu uvedenú v Čl. I. bod l. ods.l.l presiahnuť sumu 39.500,00 EUR 
bez DPH (slovom: tridsaťdeväťtisícpäťsto eur), t. j. 47.400,00 EUR s DPH (slovom: 
štyridsaťsedemtisíc štyristo eur). 

2. Objednávateľ a poskytovateľ služby sa dohodli na fakturácii vykonaných prác jedenkrát 
mesačne, a to za vykonané práce k poslednému dňu v mesiaci. 

3. Faktúra musí byt' riadne doručená do miesta sídla objednávateľa. Faktúra musí obsahovať 
všetky náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu, v opačnom prípade je 
objednávateľ oprávnený túto faktúru poskytovateľovi vrátiť, pričom lehota na zaplatenie 
fakturovanej ceny začne plynúť odo dňa doručenia novej riadne vystavenej faktúry. 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť poskytovateľovi faktúru tiež v prípade, ak zistí akúkoľvek 
nezrovnalosť medzi stavom zaznamenaným vo výkaze realizovaných úkonov letnej a zimnej 
údržby a skutočnosťou. Lehota na zaplatenie fakturovanej ceny začne plynúť odo dňa doručenia 
novej, správne vystavenej faktúry. 
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platno:sť faktúry vystavenej poskytovateľom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku je 30 
dní od jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že na prípadnú kratšiu lehotu 
splatnosti uvedenú na faktúre nebude objednávateľ prihliadať. 

Čl. IV. 
Sankcie 

I. Objednávateľ môže uložiť poskytovateľovi za akékoľvek uznané vady za nevykonanie riadne 
a včas letnej a zimnej údržby chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam uvedených v Prílohe č. 
I. v zmysle Čl. I zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty príslušnej mesačnej fakturovanej 
čiastky s DPH za každý deň omeškania. V prípade, že poskytovateľ po upozomení 
objednávateľa neodstráni vady v kvalite prác do 2 hod., zmluvná pokuta môže byt' 0,5% 
z hodnoty príslušnej mesačnej fakturovanej čiastky s DPH za každý deň omeškania. 

2. Objednávateľ v prípade omeškania s úhradou faktúry zaplatí poskytovateľovi služby zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z hodnoty mesačnej fakturovanej ceny s DPH za každý deň omeškania. 

Čl. V. 
Spôsob vykonania úkonov zimnej údržby 

I. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať úkony zimnej údržby podľa Čl. I bod 4, ods. 4.2 tejto 
zmluvy nasledovne: 

pri dennom snežení, resp. mrznúcom daždi, t. j. v čase od 06.00 hod. do 21.00 hod. 
uskutoční poskytovateľ podľa tejto zmluvy všetky nevyhnutné a potrebné úkony zimnej 
údržby do 2 hodín od začiatku sneženia, resp. mrznúceho dažďa, 
pri nočnom snežení, resp. mrznúcom daždi, t. j. v čase od 21.00 hod. do 06.00 hod. 
uskutoční poskytovateľ v súlade s touto zmluvou všetky nevyhnutné a potrebné úkony 
zimnej údržby do 06.00 hod. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať čistotu a schodnosť chodníkov priľahlých 

k nehnuteľnostiam v zmysle VZN č. 6/2013, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

Čl. VI. 
Ukončenie zmluvy 

I. Táto zmluva zaniká: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou v prípade, ak jedna zo zmluvných strán opakovane porušuje zmluvné alebo iné 

zákonné povinnosti, 
c) jednostranným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť písomnou dohodou k akémukoľvek dátumu. 
V dohode zmluvné strany uvedú spôsob vysporiadania vzájomných vzťahov. 

3. V prípade, ak nastanú skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať pre porušenie 
zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, je dotknutá zmluvná 
strana povinná túto skutočnosť písomne (poštou alebo emailom) oznámiť zmluvnej strane, ktorá 
povinnosť porušila. Odo dňa tohto oznámenia plynie druhej zmluvnej strane 30-dňová lehota na 
odstránenie nežiaduceho stavu. Pokiaľ k odstráneniu nežiaduceho stavu v uvedenej lehote 
nedôjde, je dotknutá zmluvná strana oprávnená podať výpoveď. 
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Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej starne na adresu sídla, inakje 
neplatná. Výpovedná lehota sú dva mesiace a začne plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po jej doručení. Zmluvné strany sa dohodli, že až do uplynutia výpovednej lehoty 
budú v plnom rozsahu, riadne a včas plniť záväzky z tejto zmluvy vyplývajúce. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak 
poskytovateľ opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä bude v omeškaní 
s dodaním objednaných služieb alebo bude služba nekvalitná. Poskytovateľ je oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ napriek písomnej výzve nezaplatí cenu za poskytované 
služby. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a odôvodnené, inak je neplatné. Odstúpenie je 
účinné dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

Čl. VII. 
Osobitné ustanovenia 

1. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi alebo tretej osobe v súvislosti 
s nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním zimnej údržby a letnej údržby, ktorú je podľa 
tejto zmluvy povinný vykonať. Zmluvné strany sa dohodli, že na náhradu škody sa prípadná 
zmluvná pokuta nezapočítava. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu plnenia predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený 
vykonávať kontrolu prác poskytovateľa prostredníctvom oprávnenej osoby objednávateľa. 
Poskytovateľ je povinný kontrolou zistené nedostatky bezodkladne odstrániť. 

3. Povereným zamestnancom poskytovateľa je Ing. Radovan Karkuš, kontakt: 
radovan.karkus@staromestska.eu, tel: 0911/404464. 
Povereným zamestnancom objednávateľa je 
Jakubová Margita, Ing. 
kancelária: 258/11. 
tel: +421 (2)59246340, 0903451777 
email: margita.jakubova@staremesto.sk 

4. Poskytovateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby neznehodnocoval výkon prác inej 
právnickej alebo fyzickej osoby. 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

I. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

2. Po dohode oboch strán je možné túto zmluvu meniť a dopÍňať len formou písomného, 
očíslovaného dodatku podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného 
touto zmluvou, sa budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich originálnych rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 
tri rovnopisy a poskytovateľ obdrží dva rovnopisy. 
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Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Príloha č.l a Príloha Č. 2. 
Príloha Č. 1: Zoznam objektov pre letnú a zimnú údržbu 
Príloha Č. 2: Všeobecne záväzné nariadenie MČ BA-SM č.6/2013 z 23.apríla 2013 

V.g~~< .. dňa .. 1?/ť.: .. ť!!!! 
Poskytovateľ: 

Ing. Radovan Karkuš 
riaditeľ 

Staromestská, a.S. 

V ..................... dňa ..... 1j .. Q~1)9.1~. 

Objednávatel': 
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objektov pre letnú a zimnú údržbu podl'a Čl. I. bod 1. ods. 1.1 zmluvy: 

Plocha Letná údržba Zimná údržba 
Por. Objekt chodníka v od 16.03.2013 od 16.11.2013 
Č. m2 do 15.11.2013 do 15.03.2014 

l. Beskydská 7 101 nie áno 
2. Búdkova21 160 nie áno 
3. Ferienčíkava 12 48 nie áno 
4. Gorazdova6 135 nie áno 
5. Javorinská 9 80 nie áno 
6. Kuzmányho 9 212 nie áno 
7. Malá 6 145 nie áno 
8. Myjavská 22 187 nie áno 
9. Ulica 29.au usta 6 ll5 nie áno 
10. Beskydská ll, 13, 15 35 áno áno 
ll. Kar atská 10 85 áno áno 
12. Sancova22 29 áno áno 
13. Stefánikova 25 82 áno áno 
14. Dobšinského 2 + 

Palárikova 166 áno áno 
15. Soltésovej 3 243 áno áno 
16. Pre oštská l 12 áno áno 

S olu: 1835 m' 652 m' 1835 m' 



stská časť Bratislava-Staré Mesto 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č.6/2013 
z 23. apríla 2013 

o dodržiavani čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. f), g) a nl a § 6 ods. 
1 zákona Slovenskej národnej rady Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 9 ods. 3 zákona Č. 135/1.961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisova čl. 18 ods. 4 písm. a) štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislave v znení dodatkov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

§1 
Všeobecné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje práva 
a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb opravnených na podnikanie a právnických 
osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestSkej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len "mestská časť") a rozsah povinností v súvislosti s odstraňovaním závad 
v schodnosti chodníkov na území mestskej časti. 

(2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky verejne 
prístupné miesta, slúžiace na verejné užívanie, ktorými sú ulica, námestie, cesta, 
chodník, parkovisko, nábrežie, most, priechod, podchod, nadchod, schody, parky, 
detské ihriská, rekreačný les a trhové miesto. 

(3) Zariadením na verejnom priestranstve sa na účely tohto nariadenia rozumejú 
predajné stánky, kiosky, lavičky, hracie prvky ihrísk, uličné koše na odpadky, mobilná 
zeleň, sochy, pamätníky, fontány, zariadenia elektrických káblových rozvodov, telefónne 
automaty, slipy verejného osvetlenia, trolejového a elektrického vedenia, reklamné, 
propagačné a informačne zariadenia (ďalej len "zariadenie"). 

(4) Chodníkom v zmysle § 3 nariadenia sa rozumie komunikácia alebo časť cesty 
určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným 
spôsobom. 



§2 
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 domovým odpadom a pod.) na miesta, ktoré na to nie sú 
určené, 
b) vysýpať jedlá a vylievať nápoje, 
cl spaľovať odpad, vypaľovať trávu a spaľovať lístie, 
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 
alebo prepravovaným nákladom, 
gl umývať a čistiť motorové vozidlo, 
i) mal'ovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce, 
il vykonávať osobnú potrebu a hygienu, 
kl premiestňovať, znehodnocovať alebo poškOdzovať zariadenia, 
I) vykonávať akúkol'vek činnosť smerujúcu k znečisteniu alebo narušeniu 
poriadku. 

(3) Zariadenia musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarúšali vzhľad 
a prostredie mestskej časti a neohrozovali bezpečnosť občanov. 

(4) Prevádzkovatelia predajných zariadení alebo zariadení poskytujúcich služby 
umiestnených na verejnom priestranstve (ďalej len "predajné zariadenia") sú v okoli 150 
cm od predajného zariadenia a prevadzkovatelia prevádzkarní so vstupom alebo 
predajným pultom orientovaným na verejné priestranstvo sú po celej šírke priľahlého 
chodníka povinní počas prevádzkovej dobyl zabezpečovať čistotu a poriadok a to 
odstraňovaním papierov, odpadu a umiestnením dostatočného počtu košov na odpad s 
ich pravidelným vyprázdňovaním, avšak nie do uličných smetných nádob. 

(5) Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiestnené na verejnom 
priestranstve okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom (vyprázdnením) s 
výnimkou podzemných kontajnerov. 

(6) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, vykonávajúce odvoz 
odpadu, sú povinné bezodkladne zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva, ktoré 
bolo touto činnosťou znečistené. 

(7) 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 

l Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časU 8ratislava~Staré. Mesto é. 2/2013 o praVidlät;:h času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na úzenil mestskej časti Bratislava-Sta(é Mesto. 
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čistoty na verejnom priestranstve a zabezpečiť bezodkladne po skončeni zhromaždenia 
vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom sa zhromaždenie konalo. 2 

(8) 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 (vo dvore, objekte). Vyložený tovar a iný materiál sa musi z 
verejného priestranstva odstránil' najneskôr do 3 hodín.3 Pri týchto úkonoch je potrebné 
dbať na čistotu verejného priestranstva, bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť 
verejného priestranstva, 

(9) Ak prislušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru, pripadne 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 musi byt 
umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k 
znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej k,malizácie (napr. odplavením, odviatlm 
vetrom). 

(10) Fyzická osoba je povinná na uZlvanom pozemku, alebo inej nehnutel'nosti, 
udržiavať čistotu a poriadok tak, aby tým nenarušila nhl'ad, alebo prostredie mestskej 
časti, alebo neznečistila verejné priestranstvo. 

(11) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie zodpovedá za 
znečistenie verejného priestranstva alebo zariadenia, ktoré na to nie je určené 
plagátovoli výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami4 

(12) Právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a fyzická osoba 
zodpovedá za konanie, ktorým inému umožní alebo prikáže konanie v rozpore s § 2 
ods. 1 až 11. 

§3 
Čistenie chódníkov 

(1) Závady v schodnosti chodníkov pril'ahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 
v zastavanom území a hraniči s cestou, alebo míestnou komtInikáciou, sú povinní bez 
prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovía, alebo užívatelia nehnutel'nosti, pokial'tento 
nedostatok vznikol znečistením, poľadovicou, alebo snehom.5 

(2) Osoby podľa odseku 1 sú povinné odstraňovať znečistenie najmä zametaním, 
odstraňovaním nečistôt, buriny, náletov, odpadkov. Zakazuje sa zhŕňať nečistotu na 
okraj miestnej komunikácie a ponechať nečistotu lia chodníku. 

(3) Osoby podl'a odseku 1 sú pOVinné v zimnom obdobi čistiť chodniky od snehu 
a poľadovice. Sneh sa musi zhŕňať na okraj chodnika k miestnej komunikácii. V pripade 

2 Zakon t, 84/1990 Zb, 0- zhromažďovacom ptave-v znení ne'skorších právnych predpisov. 
3 Na umiestnenie tovaru alebo materiil!U na verejnom priestranstve v sprave mestskQj časU po dobu dlhšiu ako 3 hodiny 53 
vyžadúje povolenie PtiSlušného -ees!ného: správneho -orgánu .l'1a zvláštne Užfvanie pozemnej komunikacie v zmysle § 8 zákona č, 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zäkon) vznení neskorších predpisoV. 
~ Všeobecn_e záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1112010 o umiestňovani reklamných, propagačnýCh 
a ínformačných zariadení na území hleslskej časti Bratis!ava: .. Staré- Mesto, 
, § 9 orK 2 zákona Č. 135!1961 Zb. -o pozemných koolunikáciách (cestný zákon) il znení néSkóršich predpísov. 
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vytvorenia poľadovice sa musia chodníky posypať inertným materiálom (piesok, drvina), 
len výnimočne a v odôvodnených prípadoch možno použiť chemickÝ posyp. Zhŕňanie 
snehu sa musí vykonať tak, aby neboli zatarasené prechody pre chodcov, vjazdy do 
budova dvorov a vpuste kanalizácie. 

(4) Osoby podľa odseku 1 sú povinné odstraňovať závady v schodnosti chodníkov 
pravidelne a v šírke minimálne 150 cm, ak je to technicky možné6

, pričom bezpečnú 
schodnosť chodníkov musía tieto osoby zabezpečiť minimálne od 8.00 h do 21.00 h. 

(5) Mestská časť môže poskytnúť na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe podľa 
ods. 1, ktorá sa v čase plnenia povinností vyplývajúcich z odsekov 1, 3 a 4 ocitne 
v stave náhlej núdze7 jednorazovú peňažnú pomoc vo výške 30 Euro alebo 1 kg 
posypového materiálu na 5 m2 chodníka priľahlého k nehnuteľnosti, ale k jednej 
nehnuteľnosti najviac 25 kg posypovéhO materiálu. 

§4 
Spoločné ustanovenia 

(1) Ustanovenia tohto nariadenia sa primerane vzťahujú aj na dodržiavanie čistoty 
a poriadku na koľajových telesách železničnej a električkovej dopravy, v čakárňach a na 
zastávkach miestnej a verejnej dopravy, nádob akošov na odpadky patriacich 
dopravným organizáciám apfi verejných telefónnych .automatoch. 

(2) Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických a právnických osôb podľa 
osobitných právnych predpisov, pripadne iných všeobecne záväzných nariadení. 

§ 5 
Sankcie 

(1) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá poruši toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisua 

(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 
osobitných predpisov9 

§ 6 
Kontrolná činnosť 

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú oprávnení 
vykonávať: 

a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 
b) povereni zamestnanci mestskej časti. 

(, napr, s Ohľadom na Siŕku chOdníka. pevnú pri?Kažkll atď, 
, § 2 -ods. 3 všeobecne záväzného· nariaden"ia mestskej časti BraUs!ava~Staré Mestó C, 412011 o poskytovani peňažnej a vecnej 
I?omoci obyvateľom mestskéj časU-B(atislava~Staré- Mesto v čase núdze a prľ zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov 
); V zmysle § 28 ods. 2 pís"m. b) zakona Slovenskeí národnej rady Č~ 3n11990 Zb. o l11avnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neSKorších predpisov môže mestská časť uložir pokutu do 6 638 eur. 
"V zmysle § 46 a § 48 zákona Slovenskej národnej rady- Č. 312/1990 Zb. O priestupkoch 'il z.není neskoršich predpisov mozno za 
tieto priestupky uložiť pokutu do 33 eur. 
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§7 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
12/2011 z 13.decembra 2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

§8 

Účinnost' 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. mája 2013. 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Schválené uznesenim miestneho zastupiteľstva č. 51/2013 zo dňa 23. apríla 2013. 
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