
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

č. .... /2007     
z  ....          2007 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005 z 18. mája 
2005, č. 2/2006 z 27. júna 2006 a č. 2/2007 z 27. marca 2007 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 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, § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, so 
súhlasom primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako cestného správneho 
orgánu a Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
v Bratislave sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:   

 
Čl. I 

 
          Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2004 o pešej 
zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, č. 2/2006 a č. 2/2007 sa mení a dopĺňa 
takto: 
 

1. v § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Židovská, Mikulášska a Beblavého“, 
 

2. v § 2 ods. 4 písm. a) sa číslica „5“ nahrádza číslicou „3,5“, 
 

3. v § 2 ods. 4 písmeno b) znie:  
„b) vozidlá, ktorých držitelia5a) (fyzické osoby) majú na území pešej zóny trvalý pobyt, 

alebo nehnuteľnosť,“, 
 

4. v § 2 ods. 4 za písm. b) sa vkladajú nové odseky c), d) a e), ktoré znejú: 
       „c) vozidlá zabezpečujúce dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok) pre 

obyvateľa s trvalým pobytom v pešej zóne, 
         d) vozidlá, ktorých vodič preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva, 

nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva 
(súhlasom od vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza, alebo od 
nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, 
v ktorej sa dvorný priestor nachádza, prípadne súhlas získaný na schôdzi vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov5b), 

         e) vozidlá s povolením zvláštneho užívania komunikácie (stavebná činnosť, rozkopávka, 
kultúrne podujatie a pod.) v pešej zóne,“, 
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5. v § 2 ods. 4 sa doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmeno f) a g), 

 
6. v § 2 ods. 4 písm. g) sa za slovo „sietí“ dopĺňa: 

„vozidlá havarijných služieb a vozidlá opatrené tabuľkou s osobitným evidenčným 
číslom5c)“, 

 
7. dopĺňa sa poznámka pod čiarou: 

„5a) § 2 písm. f) zákona č. 315/1996 Z.z., 
 5b) § 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov   
       v znení neskorších predpisov, 
 5c) § 95 zákona č. 315/1996 Z.z.“, 

 
8. v § 2 ods. 5 sa slová „ v odseku 4 písm. b) a c)“ sa nahrádzajú slovami „v odseku 4 písm. 

b), c), d), e) a f)“, 
 

9. v § 2 ods. 5 sa slová „červenej alebo oranžovej farby“ sa nahrádzajú slovami „prípadne 
červenej farby, vozidlá používajúce zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby5d) a vozidlá 
opatrené tabuľkou s osobitným evidenčným číslom“, 

 
10. dopĺňajú sa poznámky pod čiarou: 

„5d) §§ 38 a 39 zákona č. 315/1996 Z.z.“, 
  

11. v § 2 za odsek 5 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie: 
„(6) Vjazd a výjazd vozidiel cez Židovskú ulicu na ulice pešej zóny uvedené v § 1 ods. 1 
písm. h) je umožnený osobným vozidlám bez časového obmedzenia a vozidlám 
zásobovania s celkovou hmotnosťou do 3,5 t v čase od 600 h do 900 h. Vjazd a výjazd 
vozidiel zásobovania na tieto ulice v čase od 900 h do 600 h je umožnený iba s osobitným 
oprávnením.“, 

 
12. v § 2 doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako 7 a 8, 

 
13. v § 2 ods. 8 sa slová „§ 1 ods. 1 písm. a), b) a c)“ sa nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 1 písm. 

a), b), c) a h)“, 
 

14. v § 3 ods. 1 sa slová „prevádzkárňam kaviarenského alebo reštauračného typu“ nahrádzajú 
slovami „zariadeniam spoločného stravovania s obsluhou“, 

 
15. v § 3 ods. 1 sa za slovo „po Uršulínsku“ dopĺňajú slová „a na promenáde 

Hviezdoslavovho námestia“, 
 

16. v § 3 odsek 3 znie: 
„(3) Exteriérové sedenie môže byť umiestnené na Michalskej a Ventúrskej ulici iba na 
plochách vymedzených v prílohe 1 a za podmienok uvedených v prílohe. Na ostatných 
komunikáciách pešej zóny len na plochách vymedzených cestným správnym orgánom.“, 
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17. v § 3 ods. 4 na koniec prvej vety sa pripájajú slová “pred umiestnením zariaďovacích 
predmetov exteriérového sedenia prevádzkovateľom“, 

 
18. v § 3 za odsek 4 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

„(5) Exteriérové sedenie na komunikáciách pešej zóny okrem Michalskej a Ventúrskej je 
možné povoliť a prevádzkovať len za podmienok: 

a) ak sa sedenie zriaďuje pred objektom, v ktorom na prízemí v čele objektu je 
umiestnená prevádzkáreň, ktorá žiada umiestnenie sedenia, nesmie toto presahovať 
svojou šírkou pôdorysnú šírku prevádzky vo vnútri objektu. Rozšírenie pôdorysu 
je možné len s písomným súhlasom vlastníka objektu. 

b) ak sa žiada umiestnenie exteriérového sedenia pred ďalším objektom, je povinný 
žiadateľ k žiadosti priložiť písomný súhlas vlastníka objektu, 

c) vymedzená plocha verejného priestranstva nesmie mať prevýšenie voči okolitému 
terénu podnožou (pódiom) viac ako 120 mm, 

d) pri umiestnení sedenia nesmie dôjsť k narušeniu dlažby a ostatných prvkov 
mestského mobiliáru konštrukčnými a zariaďovacími prvkami sedení, 

e) konštrukčné spojenie s dlažbou nie je prípustné, 
f) ohraničenie sedenia je možné v rámci vymedzenej plochy: 

1. prvkami mobilnej zelene s max. výškou 1200 mm v keramickej, nerezovej 
alebo drevenej nádobe, 

2. vymedzovacími stĺpikmi s max. výškou 1100 mm s plošnou priehľadnou 
výplňou v max. počte 1/3 medzistĺpikových plôch bez kotvenia do dlažby, 

g) prekrytie exteriérového sedenia je možné : 
1. výsuvnými markízami (na základe platného stavebného povolenia), 
2. pevnými markízami alebo slnečníkmi (s písomným súhlasom Krajského 

pamiatkového úradu), 
h) tieniaci materiál môže byť z plátna so svetlými pastelovými farbami. Markízy ani 

slnečníky nesmú presahovať nad vymedzenú pôdorysnú plochu exteriérového 
sedenia, reklamné nápisy a logá nesmú byť väčšie ako 1/3 z plochy tieniaceho 
materiálu, 

i) zariadenie exteriérového sedenia je možné vybaviť mobilnými prvkami – stolmi, 
stoličkami z materiálov, ktoré z estetického hľadiska a z pohľadu ochrany 
životného prostredia nenarušujú celkový vzhľad pešej zóny, 

j) v rámci usporiadania exteriérového sedenia sa zakazuje umiestňovať výčapné a 
obslužné pulty, okrem príručného pultu (príbory, servítky, koreničky, obrusy, 
popolníky). 

 
19. v § 3 doterajšie odseky 5, 6, 7, 8 a 9 sa označujú ako 6, 7, 8, 9 a 10. 
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Čl. II  
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. arch. Andrej PETREK 
                                                                                          starosta mestskej časti 


