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Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov s  cieľom zabezpečiť tvorbu a  ochranu zdravého 
spôsobu života obyvateľov na území mesta Malacky, vydáva toto  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2013 
o čistote mesta. 

 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie  
o čistote mesta (ďalej len „nariadenie“) 
upravuje pravidlá udržiavania poriadku 
a čistoty na verejných priestranstvách 
mesta Malacky v  záujme stáleho 
zlepšovania životného prostredia. 
(2) Za verejné priestranstvo sa 
považujú pozemky vo vlastníctve mesta 
Malacky, alebo pozemky v správe alebo v 
nájme mesta Malacky, sú verejne prístupné 
a možno ich obvyklým spôsobom 
používať, pokiaľ ich užívanie mesto 
neobmedzilo. 

 
§ 2           

Dodržiavanie poriadku a čistoty na 
verejných priestranstvách 

 
 (1) V záujme zabezpečenia zdravého 
životného prostredia a vzhľadu mesta je na 
verejných priestranstvách zákázané 

 a) odkladať a  odhadzovať rôzne  
predmety (papier, obaly, krabice, fľaše, 
ohorky z cigariet,  plechovky, zvyšky  
jedál,  ovocia,   zeleniny  a iné  nepotrebné  
veci) na miesta, ktoré  nie  sú  na  to  
určené, 

b) vysypávať a rozsypávať smeti  
a prepravovaný materiál, 

c) skladovať smeti a odpadky a  spaľovať 
ich, 

d) skladovať stavebný materiál a odpad 
bez povolenia alebo nad rámec povolenia, 

e) znečisťovať verejné priestranstvá 
pľuvaním, zvratkami, splaškovými 
vodami, olejmi, chemikáliami, 

exkrementami alebo iným podobným 
spôsobom, 

f) vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky, 
odkvitnuté časti kvetov a listy z okien 
a balkónov a iným spôsobom znečisťovať 
verejné priestranstvo, 

g) znečisťovať verejné priestranstvá 
odpadkami zo stolového a  stánkového 
predaja, 

h) vylievať znečistené úžitkové vody do 
uličných kanalizačných otvorov, na 
chodníky, 

i) vyberať odpadky zo smetných nádob, 

j) zakladať oheň.  

(2) Veľkorozmerný odpad je možné 
vyniesť na verejné priestranstvo po 
pristavení kontajnera alebo vozidla na to 
určeného na odvoz odpadu; okrem 
kalendárového zberu. 
 

§ 3 
Osobitné užívanie verejného 

priestranstva 
 

(1) Pod pojmom osobitné užívanie 
verejného priestranstva  sa rozumie verejné 
zhromaždenie, športové súťaže, kultúrne a 
obchodné akcie a pod.  
 
 (2)    Fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
je oprávnená osobitne užívať verejné 
priestranstvo, vykonáva opatrenia 
zabezpečujúce čistotu verejného 
priestranstva a jeho zariadení, prípadne 
znečistenie denne odstraňuje. 
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§ 4 

Čistenie chodníkov a komunikácií 
 
(1)  Závady v schodnosti chodníkov 
priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa 
nachádza v súvisle zastavanom území 
a hraničí s cestou alebo miestnou 
komunikáciou, sú povinní bez prieťahov 
odstraňovať vlastníci, správcovia alebo 
užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto 
závady vznikli znečistením, poľadovicou 
alebo snehom. Chodníky sa čistia po celej 
ich šírke. 
 
(2) Chodníky sa čistia po celej ich šírke, 
pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo 
komunikácie je zreteľne výškovo alebo 
inak označené.  
 
(3)  V zimnom období sa čistia chodníky 
od snehu a námrazy v prípade potreby aj 
viackrát za deň. Pri tvorení poľadovice sa 
chodníky posypú inertným materiálom 
(piesok, drvina a pod.). 
 
(4) Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji 
chodníka alebo cesty na hromady. 
Hromady snehu nie je možné tvoriť na 
miestach, ktoré musia zostať voľné a to 
najmä vstupy do jazdnej dráhy v miestach 
prechodu, zastávky prostriedkov 
hromadnej prepravy osôb, vjazdy do 
domov, úseky potrebné na skladanie tovaru 
a  pre prekládku smetných nádob na 
komunálny odpad, vstupy a  šachty 
kanalizácie, okrem prípadov vozidiel 
zabezpečujúcich zimnú údržbu. 
 
 

§ 5 
Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Malackách č. 10/2013   dňa 21.02.2013.        

(2) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Malacky č. 
6/2007 o dodržiavaní poriadku a čistoty 

a užívaní verejných priestranstiev na území 
mesta Malacky. 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
28.03.2013. 

 V Malackách dňa 6. marca 2013. 

 

 

 
 
 
       RNDr. Jozef Ondrejka 

                          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


