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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ 

 

č. 3/2009 

zo dňa 23.4.2009 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 zo dňa 11.3.2010, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2011 zo dňa 17.3.2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 zo dňa 

22.9.2011 a všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 zo dňa 13.3.2014 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 písm. a/ zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení: 

 

Článok I 

 Úvodné ustanovenia 

 

1. Predmetom úpravy tohto Všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len " nariadenie"/ je úprava 

povinnosti vlastníkov /správcov, užívateľov/ pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných 

objektov, ako aj obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Lamač /ďalej len „mestská časť"/ 

s cieľom zabrániť narušovaniu vzhľadu a prostredia mestskej časti a znečisťovaniu verejného 

priestranstva. 

 

2. Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a.) verejným poriadkom súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn tvoria 

pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú 

právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia 

nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania a vo verejnom 

záujme, 

b.) verejným priestranstvom každé miesto verejne prístupné, ktoré možno obvyklým 

spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie mesto alebo mestská časť neobmedzila. 

Sú to najmä pozemky vo vlastníctve mesta, mestskej časti, miestne komunikácie, 

verejné priechody a pasáže, námestia, podjazdy, mosty, cintoríny a iné, 

c.) verejne prístupným miestom každé miesto, slúžiace trvale alebo prechodne 

verejnosti, ktoré je na tento účel zriadené a je prístupné voľne alebo za úplatu. Sú to 

najmä parky, lesoparky, nádražia, prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, 

hotely, kiná, obchody, pošty, bankové ústavy, reštaurácie, prevádzky poskytujúce 

služby, súkromné parkoviská motorových vozidiel, bazény a plavárne, športoviská, 

trhoviská, budovy úradov samosprávy a štátnej správy, amfiteáter, galérie, múzeá a 

iné, 

d.) verejnoprospešným zariadením každé zariadenie a jeho funkčné časti, slúžiace 

prechodne alebo trvale verejnosti. Sú to najmä prvky mestskej architektúry, fontány, 

preliezačky detských ihrísk, lavičky a sedačky slúžiace na oddych, stojany na 

bicykle, zábradlia, verejné osvetlenie, verejné telekomunikačné zariadenia, 

dopravné, turistické a iné orientačné označenia, reklamné tabule, kanálové skruže, 

poklopy a vpuste dažďovej vody, bleskozvody, koše na odpadky, nádoby na smeti, 

zábrany stavebných jám, stavebné lešenia a oplotenia, pokiaľ sú umiestnené na 

verejnom priestranstve, silové energetické, telekomunikačné a zabezpečovacie 

káble, svetelné signalizačné zariadenia, rampy, zvodidlá, predajné automaty 

umiestnené na verejných priestranstvách vrátane automatov na parkovacie lístky, 

monitorovacie zariadenia ovzdušia, stavu vody a iné, 

e.) nočným kľudom čas od 22. 00 hodiny do 06.00 hodiny, 
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f.) verejnou zeleňou dreviny, byliny a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche 

prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým usmerňovaním zo strany 

mestskej časti 

g.) nehnuteľnosťami a inými objektmi trvalé a dočasné stavby, stĺpy verejného 

osvetlenia, trolejového a elektrického vedenia a pod. 

 

Článok II 

 Zodpovednosť za čistotu a poriadok 

 

1. Za čistotu a poriadok na pozemkoch, verejných priestranstvách, nehnuteľnostiach a iných 

objektoch zodpovedá ich vlastník /správca, užívateľ/.  

 

2. Za čistotu a poriadok podľa odseku 1 zodpovedá aj zvolávateľ zhromaždenia.1 

 

3. Vlastník /správca, užívateľ/ budovy môže povinnosť dodržiavať čistotu a poriadok na fasáde 

budovy, chodníku priľahlom priestranstve, v priestore nádob na odpad zmluvne previesť aj na inú 

právnickú alebo fyzickú osobu /napr. nájomca nebytového priestoru, domovník, upratovačka a pod./ 

Meno a adresa tejto osoby musia byť zverejnené na viditeľnom mieste. V takomto prípade sa môže 

vymáhať plnenie povinností a sankcie podľa tohto nariadenia aj od týchto osôb. 

 

4. Vlastník /správca, užívateľ/ pozemku, verejného priestranstva, nehnuteľnosti a iného objektu 

môže pri stavebných a udržiavacích prácach, pri terénnych, ťažobných a im podobných prácach, pri 

výkopoch a rozkopávkach zmluvne preniesť povinnosti podľa tohto nariadenia na investorskú 

organizáciu, alebo právnickú či fyzickú osobu, ktorá tieto práce vykonáva. Meno a adresa tejto osoby 

musí byť zverejnená na viditeľnom mieste. V takomto prípade sa môže vymáhať plnenie povinností a 

sankcie podľa tohto nariadenia aj od týchto osôb. 

 

5. Právnická alebo fyzická osoba zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí alebo inému 

umožní spôsobiť znečistenie alebo neporiadok. 

 

Článok III 

 Dodržiavanie čistoty a poriadku 

 na pozemkoch, nehnuteľnostiach a iných objektoch 

 

1. Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia 

byť upravené a udržiavané tak, aby nečistota /blato, smetie, prach/ neboli na verejné priestranstvo 

zanášané /vetrom, vozidlom/, prípadne splavované /dažďom, polievaním/ a aby neprekážali chodcom 

/konáre stromov a kríkov/ pri používaní verejných priestranstiev. Burina a nálety viditeľné z verejných 

priestorov musia byť priebežne odstraňované. 

 

2. Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom /hrdzavé oplotenia, 

opadávajúca omietka, deravé odpadové žľaby a ríny, preplnené nádoby a koše na odpadky, plagáty a 

nápisy na miestach, ktoré nie sú na to určené a pod./, nenarúšali vzhľad a prostredie mestskej časti a 

neohrozovali bezpečnosť občanov. 

 

3. Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, kioskov, pojazdných predajní, detských ihrísk, parkov 

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

2 metrov od týchto zariadení. Sú povinní zabezpečiť najmä dostatočný počet košov na odpadky, 

upozorniť zákazníkov na odhadzovanie odpadkov do nich a zabezpečiť pravidelné vyprázdňovaním 

týchto košov. Koše na odpadky sa nesmú vyprázdňovať do uličných košov na odpadky, ale do osobitne 

objednaných zberných nádob. 

 

 
1 Zákon č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. 
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4. Vlastníci /správcovia, užívatelia/ nehnuteľností a oplotených pozemkov sú povinní sa 

postarať o riadny odvoz domového odpadu a v prípade potreby aj o odvoz iného odpadu. 

 

5. Vlastníci zberných nádob na odpad sú povinní zabezpečiť k týmto nádobám prístupové cesty, 

aby tým umožnili právnickým a fyzickým osobám vykonávajúcim odvoz odpadu ich vyprázdnenie.                                             

 

6. Vlastníci zberných nádob na odpad sú povinní udržiavať ich v riadnom technickom a 

hygienickom stave. V prípade poškodenia zbernej nádoby na odpad sú povinní bezodkladne zabezpečiť 

jej opravu alebo výmenu. 

 

7. Zberné nádoby na odpad nesmú byť umiestnené na chodníku, okraji vozovky ani na inom 

verejnom priestranstve okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom /vyprázdnením/, výnimku 

tvoria plochy pri okraji miestnych komunikácií uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.  

 

8. Právnické a fyzické osoby vykonávajúce odvoz odpadu sú povinné nádoby na odpad včas 

vyprázdňovať a zabezpečiť očistenie vozovky alebo iného priestranstva, ktoré pri nakladaní a vysýpaní 

smetia bolo znečistené. 

 

Článok IV 

 Dodržiavanie čistoty a poriadku 

 na verejných priestranstvách 

 

1. Právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných 

priestranstvách. Nesmú najmä: 

a) odkladať a odhadzovať rôzne predmety /papier, obaly, krabice, igelitové tašky 

s odpadom, fľaše, plechovky, nedopalky od cigariet a iné  veci/ na miesta, ktoré na to 

nie sú určené, najmä vedľa zberných nádob na odpad a vedľa uličných  košov na 

odpadky, a na ostatných verejných priestranstvách, 

b) vysypávať, rozsypávať a skladovať smetie, zvyšky a odpadky z jedál a ovocia,  

c) spaľovať odpad na plochách, ktoré  nie sú na tento účel určené, ako aj spaľovať     odpad 

v zberných nádobách na odpad, 

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

e) znečisťovať motorovými vozidlami verejné priestranstvá a to v dôsledku ich     

nevyhovujúceho technického stavu /unikajúci motorový olej, pohonné látky/ alebo pre 

nevhodne zabezpečený prepravovaný náklad, 

f) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel, 

g) vylievať tekutiny, vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky z okien a balkónov alebo 

iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo, 

h) umývať a čistiť motorové vozidlo s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, 

koncových a smerových svetiel a štátnych poznávacích značiek čistou vodou na    

miestach, kde je na komunikáciách vybudovaná kanalizácia, 

i) umiestňovať plagáty, alebo inzeráty na iných miestach, ako na to určených, 

j) svojvoľne kresliť a písať akýmkoľvek materiálom    s výnimkou plôch na to  určených, 

k) vypúšťať zvieratá bez dozoru, vodiť psov a mačky do priestorov detských ihrísk a     

plôch verejnej zelene. Osoba sprevádzajúca zviera je povinná okamžite odstrániť tuhé 

výkaly z verejného priestranstva pomocou vrecúška alebo inej pomôcky, ktorú na 

požiadanie preukáže kontrole, 

l)  premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia na verejných                   

priestranstvách, 

m) vypaľovať trávu, trávne porasty a spaľovať lístie. 

 

          2. 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 a pod./. Vyložený tovar a iný materiál sa musí z verejného priestranstva odstrániť 
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najneskôr do 6 hodín. Pri týchto úkonoch je potrebné dbať na čistotu vozovky a chodníkov, bezpečnosť 

chodcov, zjazdnosť a schodnosť v najbližšom okolí. 

 

 3. Tovar, ktorý je potrebné vybaliť na verejnom priestranstve, musí byť vybalený bezodkladne 

po zložení. Prepravné obaly musia byť po vybalení tovaru bezodkladne z verejného priestranstva 

odstránené.  

 

 4. Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru prípadne stavebného materiálu na 

verejnom priestranstve, musí sa vykonávať tak, aby toto neohrozovalo prípadne neobmedzovalo 

schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníka, bezpečnosť, zdravie a majetok občanov a aby 

spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia /vietor, dážď/ neznečisťovalo svoje okolie. Sypké materiály 

sa nesmú voľne skladovať, ale sa musia umiestniť vo vhodnej nádobe, alebo zabezpečiť tak, aby 

nedochádzalo k znečisteniu okolia a verejnej kanalizácie /napr. odplavením, odviatím vetrom/. 

 

  5. Odpad určený na odvezenie vrátane nepotrebných vecí /starý nábytok, obaly a pod./ možno 

vyniesť na verejné priestranstvo až po pristavení na to určeného kontajnera alebo vozidla. Po naplnení 

kontajnera odpadom sa tento musí odviesť najneskôr do 24 hodín. 

 

 6. Skládky odpadu možno zriaďovať len na miestach, ktoré na tento účel príslušný orgán určil. 

To platí aj pre skládky zriaďované právnickými alebo fyzickými osobami na pozemkoch, ktoré majú vo 

vlastníctve prípadne v správe alebo užívaní. 

 

7. Stavebný a iný materiál na vykonávanie stavebných a iných podobných prác môže byť 

uložený na vozovke alebo chodníku len na mieste a za podmienok určených stavebným povolením, 

povolením na rozkopávku, alebo povolením na užívanie verejného priestranstva. Vykonávateľ 

rozkopávky označí rozkopávku, ktorej trvanie sa predpokladá viac ako 20 dní, tabuľou s uvedením 

názvu a telefónneho čísla vykonávateľa rozkopávky. Pri realizácii rozkopávok nie je dovolené ukladať 

výkopový materiál na verejnom priestranstve. Stavebné priestory vrátane priestorov výkopových musia 

byť upravené tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia. Zvyšky stavebného a iného prebytočného 

materiálu a zeminy musí právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca stavebné práce pravidelne 

odvážať a celý priestor stavby udržiavať v čistote.2 

 

 8. Organizácie, ktoré zabezpečujú čistotu na verejných priestranstvách, sú povinné zabezpečiť 

aj dostatočný počet uličných košov na odpadky, tieto pravidelne podľa potreby vyprázdňovať a dbať o 

ich stav a vzhľad.  

 

 9. Trvalé rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na iný než domový odpad môže 

vykonať organizácia iba na základe povolenia starostu mestskej časti. 

 

 10.Verejné priestranstvá sa musia čistiť pravidelne podľa potreby. V rámci čistenia treba 

odstrániť aj burinu a nálety. 

 

 11. Zvolávateľ zhromaždenia1 na verejných priestranstvách je povinný na vlastné náklady 

zabezpečiť očistenie zhromažďovacieho priestoru najneskôr do 4 hodín po ukončení zhromaždenia a 

nahradiť prípadnú škodu spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na zeleni a zariadeniach na verejných 

priestranstvách. 

 

 Článok V 

 Čistenie chodníkov 

 

 1. Čistiť chodník je povinný vlastník /správca alebo užívateľ/ priľahlej nehnuteľnosti 

primeraným spôsobom.  

 
2 Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.12/1996 o vykonávaní 

rozkopávkových prác na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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 2. Smetie z chodníka sa nesmie ponechávať na ňom, ani zhŕňať na okraj vozovky. V menších 

množstvách ho možno uložiť do zberných nádob na domový odpad, pri väčšom množstve treba 

zabezpečiť jeho mimoriadny odvoz. 

 

 3. Schodnosť a čistotu chodníkov sú povinní udržiavať v čase prevádzkovej doby i 

prevádzkovatelia obchodov, služieb, hotelov, reštauračných zariadení a pod., hoci nie sú vlastníkmi 

/správcami alebo užívateľmi/ priľahlej nehnuteľnosti.     

 

           4. Vo vyhradenej dobe podľa dopravnej značky sú majitelia motorových vozidiel povinní 

odtiahnuť zaparkované vozidlá, aby bolo umožnené vyčistenie komunikácie. 

 

      5. Čistenie komunikácie zabezpečuje na miestnych komunikáciách I. a II. triedy Magistrát 

hlavného mesta SR Bratislavy. Čistotu ostatných miestnych komunikácií III. a IV. triedy  zabezpečuje 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Lamač(zoznam týchto komunikácií je obsahom prílohy č. 2 tohto 

VZN).   

 

      

Článok VI 

 Čistenie verejných priestranstiev 

 v zimnom období 

  

1. Organizáciu zimnej údržby miestnych komunikácií zverených do správy mestskej časti určuje 

Miestny úrad pred začiatkom zimného obdobia /do 1.11./. Poradie dôležitosti pri čistení určí so zreteľom 

na zabezpečenie prístupu k zdravotným zariadeniam, obchodom, škole, domu dôchodcov a pod. za 

každých poveternostných podmienok je potrebné umožniť prístup sanitných, požiarnych a vozidiel 

havarijných opráv ku všetkým objektom, ktoré sú trvalým bydliskom občanov alebo sídlom organizácie, 

ako aj k nádobám na odpad. 

 

 2. Pri väčších snehových alebo námrazových kalamitách, keď organizácia poverená zimnou 

údržbou by nestačila vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť nevyhnutnú schodnosť a zjazdnosť 

verejných priestranstiev, môže starosta uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť 

osobnú alebo vecnú pomoc,3 ak osobitný zákon neustanovuje inak. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá 

poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo 

môže uplatniť do troch mesiacov od dňa zistenia nákladov najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku na 

miestnom úrade, inak toto právo zanikne. 

                                                                   

 3. Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody cez 

pozemné komunikácie alebo príchody a vjazdy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie 

tovaru, paliva, odvoz zberných nádob na  odpad a pod. 

 

4. Smetie, sneh, či iný materiál ležiaci pôvodne na ceste, alebo parkovisku nesmie správca 

komunikácie premiestňovať na chodníky, alebo nimi znečisťovať priľahlé plochy a stavby.  

 

5. Odvoz snehu zhrnutého do hromád vykonáva organizácia zimnej údržby. 

 

Článok VII 

Nočný kľud 

 

 1. Čas nočného kľudu je na celom území Mestskej časti Bratislava - Lamač stanovený od 22.00 

hod. do 6.00 hod. 

 

 
3 § 27 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava 

v znení neskorších predpisov. 
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 2. Nočný kľud je zakázané rušiť najmä: 

 a/ narúšaním verejného poriadku nadmerne hlučným hlasovým prejavom, 

 b/ púšťaním reprodukovanej hudby s nadmernou hlasitosťou, 

 c/ spôsobovaním nadmerného hluku pochádzajúceho z prevádzky strojov, zariadení a 

 vozidiel, 

 d/ iným šírením nadmerného hluku, ktorý by narúšal nočný kľud a pokoj občanov 

  

Článok VIII 

 Spoločné ustanovenia 

 

 1. Znečisťovanie verejného priestranstva skladovaním materiálu a odpadu bez povolenia sa 

posudzuje aj ako užívanie verejného priestranstva, za čo sa vyrúbi miestny poplatok.  Povinnosť zaplatiť 

pokutu podľa čl. IX tohto nariadenia tým nie je dotknutá. 

 

 2. Ustanovenia tohto nariadenia sa primerane vzťahujú aj na dodržiavanie čistoty a poriadku 

na zastávkach verejnej dopravy, u nádob a košov na odpadky patriacich dopravným organizáciám a pri 

verejných telefónnych automatoch. 

 

 3. Ak znečistenie neodstráni právnická alebo fyzická osoba, ktorá za čistotu a poriadok 

zodpovedá podľa tohto nariadenia, môže to z poverenia Miestneho úradu vykonať iná organizácia na 

náklady zodpovednej právnickej alebo fyzickej osoby. Povinnosť zaplatiť pokutu podľa čl. IX tohto 

nariadenia tým nie je dotknutá. 

 

           4. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa osobitných 

predpisov. 

 

5. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú poslanci Miestneho zastupiteľstva, 

hlavný kontrolór, príslušníci mestskej polície, pracovníci hygienickej a veterinárnej služby a poverení 

pracovníci mestskej časti Bratislava Lamač. 

 

Článok IX 

 Sankcie 

 Porušenie ustanovení tohto nariadenia 

 

a/  právnickou osobou sa postihuje podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990Zb. o 

 hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 

 b/ fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa zákona  

Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zastupiteľstvo MČ Lamač sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 23.4.2009, uznesením 

č.37/2009/V a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Miestneho úradu  

v Lamači. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti uznesením č. 31/2010/V zo dňa 11.03.2010 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli.  

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti uznesením č. 21/2011/VI zo dňa 17.03.2011 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli.  

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej 
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časti uznesením č. 130/2011/VI zo dňa 22.09.2011 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli.  

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti uznesením č. 34/2014/VI zo dňa 13.03.2014 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

 

 

Mgr. Oľga Keltošová v. r. 

            starostka 

 

Vyvesené: 27.4.2009 

Zvesené: 13.5.2009 
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Príloha č. 1  k VZN č. 3/2009  

 

Ulica 

zabratá 

plocha (cm) 

výmera v 

m2 

Bakošova 14 120x240 2,88 

Bakošova 16 120x360 4,32 

Bakošova 20 120x240 2,88 

Bakošova 30 120x600 7,2 

Bakošova 36-38 120x600 7,2 

Bakošova 42 120x120 1,44 

Studenohorská 87-89 360x360 12,96 

Studenohorská 81 120x480 5,76 

Studenohorská 54 120x360 4,32 

Studenohorská 77 120x600 7,2 

Studenohorská 69 240x240 5,76 

Studenohorská 44 120x360 4,32 

Studenohorská 61 240x360 8,64 

Studenohorská 36 120x240 2,88 

Studenohorská 53/30 360x360 12,96 

Studenohorská 24 120x600 7,2 

Studenohorská 20 120x120 1,44 

Studenohorská 16-18 120x480 5,76 

Studenohorská 12 240x360 8,64 

Studenohorská 31 240x360 8,64 

Studenohorská 2-4 120x240 2,88 

Studenohorská 23 240x360 8,64 

Studenohorská 15 120x600 7,2 

Studenohorská 13 120x240 2,88 

Studenohorská 9-11 120x120 1,44 

Studenohorská 3-5 240x360 8,64 

Heyrovského 6 120x840 10,08 

Heyrovského 8 120x960 11,52 

Heyrovského 12 120x600 7,2 

Heyrovského 11 120x840 10,08 
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Príloha č. 2  k VZN č. 3/2009 – Zoznam miestnych komunikácií v MČ 

Bratislava – Lamač, 

ktorých čistenie vykonáva MÚ MČ BA-Lamač: 
 

 

Komunikácie III. a IV. triedy 

1. Havelkova ul.        400 m 

2. Stanekova ul.        350 m 

3. Spojnice Havelkova + Stanekova ul.     100 m 

4. Heyrovského ul. + obslužná nové bytové domy    800 m 

5. 3 priľahlé parkoviská – ku Heyrovského ul.    300 m 

6. priľahlé parkoviská na Heyrovského 13,14,16    100 m 

7. Kunerádska ul.        350 m 

8. Lediny od Borinskej – slepá      150 m 

9. Lediny spojnica po Rozálsku kaplnku     150 m 

10. Na barine (až po Hodonínsku)                               1 050 m 

11. parkovisko Na barine       100 m 

12. Hodonínska – len odbočka      150 m 

13. Podlesná        200 m 

14. Povoznícka ul.        250 m 

15. Rácova ul.        200 m 

16. Rajtákova ul.        600 m 

17. Rozálska ul.        170 m 

18. Segnáre        700 m 

19. Skerličova        150 m 

20. Studenohorská ul.                          1 190 m 

21. Vysokohorská ul.       250 m 

22. Zelenohorská ul.       120 m 

23. Zhorínska ul.        450 m 

24. Prístupové komunikácie na Zhorínsku ul. z Cesty na Klanec  

a slepá časť Zhorínskej ul. rovnobežná s Cestou na Klanec 

25. Zidiny                  1 500 m 

26. Zlatohorská ul. a slepá prístupová komunikácia k MŠ   270 m 

27. Furmanská ul.        400 m 

28. Obslužná Podháj       500 m 

29. Pod Zečákom a slepá Pod Zečákom rovnobežná s Rácovou              1 000 m 

30. Viacúčelová hala Lamač – prístupová komunikácia   120 m 

31. Slepá ulica naproti Verej. Osvetleniu na ul. Pod násypom  

(rovnobežná s Rozálskou)      100 m 

32. Cesta na Klanec – odbočka      250 m 

33. Prídanky        100 m 

34. Prístupová komunikácia k súkromným pozemkom- tzv. stará  

Lamačská cesta 

36. Obslužná komunikácia a parkoviská pri bytových domoch  

Na barine 8- 10 

37. Bakošova ul. 

 

 
 

 

 

 

 


