
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, december 2008 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa 2. decembra 2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 9. – 10. decembra 2008 
 
 
 

N áv r h 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2008, 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, č. 2/2007 z 27. marca 2007, č. 10/2007 z 11. decembra 2007, č. 
2/2008 z 12. februára 2008 a č. 3/2008 z 1. apríla 2008 

 ______________________________________________________________ 
 
 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
odporúča 
prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. .../2008 podľa 
predloženého návrhu. 
 

 Zodpovedný:                        Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - v materiáli  

 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- návrh VZN 
- úplné znenie VZN 
- dôvodovú správu 
 



Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2008, 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, č. 2/2007 z 27. marca 2007, č. 10/2007 z 11. decembra 2007, č. 2/2008 z 12. februára 
2008 a č. 3/2008 z 1. apríla 2008 s účinnosťou od 1. januára 2009, okrem bodu 3 (§ 2 ods. 6), 
ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2009, 
  



Dôvodová správa 
 

 
 
 
     Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia vychádza z poznatkov a pripomienok, ktoré 
priniesla realizácia všeobecne záväzného nariadenia v priebehu roka 2008. 
 

1. Rieši, že obyvateľ tvrdej pešej zóny – historickej časti mesta môže vojsť s motorovým 
vozidlom k svojmu bydlisku bez ohľadu, či je vlastníkom, držiteľom alebo len užívateľom 
(nájomcom) vozidla. 

 
2. Upravuje povinnosť, že vozidlá na trase do a z garáže, dvorného priestoru nemôžu 

zastaviť na vykládku a nakládku nákladu (zakazuje sa zásobovanie prevádzok). 
 

3. Zavádza sa povinnosť zásobovacím vozidlám, ktoré chodia v čase 06.00 – 09.00 h 
zásobovať prevádzky, registrovať sa, za čo dostanú osobitné oprávnenie, zatiaľ bezplatne, 
s účinnosťou od 01.06.2009. 

 
4. Formálna úprava. 

 
5. Návrh pána poslanca Bartka na umožnenie zriadiť na severnej strane Hviezdoslavovho 

námestia tzv. zimné exteriérové sedenie za stanovených podmienok. 
 

6. Legislatívna úprava. 
 

7. Povoľuje sa umiestniť pri vchodoch do prevádzkarní mobilnú zeleň. 
 

8. – 12. Legislatívno-právne úpravy. 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

č. ../2008     
z .. decembra 2008 

 
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, č. 2/2007 z 27. 
marca 2007, č. 10/2007 z 11. decembra 2007,  č. 2/2008 z 12. februára 2008 a č. 3/2008 z 1. apríla 2008 

 
 
     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 ods. 2 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 v znení neskorších predpisov a so súhlasom 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, č. 2/2007, č. 10/2007, č. 
2/2008 a č. 3/2008 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V § 2 ods. 4 písmeno b) znie: 
„b) vozidlá, ktorých vlastníkmi, držiteľmi5a), užívateľmi sú obyvatelia (fyzické osoby) 
s trvalým pobytom v pešej zóne,“. 

 
2. V § 2 ods. 4 písm. d) sa dopĺňajú slová: 

„vozidlá nesmú na uliciach pešej zóny na trase jazdy do garáže alebo dvorného priestoru 
zastaviť za účelom nakládky alebo vykládky nákladu, alebo nastúpenia a vystúpenia 
spolujazdcov,“. 

 
3. V § 2 za odsek 5 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie: 

„(6) Vjazd a výjazd vozidiel na ulice pešej zóny uvedené v § 1 písm. a), b), c) je umožnený 
v čase od 600 h do 900 h iba s osobitným oprávnením pre vozidlá, ktoré sú uvedené v ods. 
4 písm. a).“. 

 
4. V § 2 odseky 6, 7, 8 sa prečíslujú na odseky 7, 8, 9. 

 
5. V § 3 za odsek 10 sa dopĺňa nový odsek 11, ktorý znie: 

„(11) Na základe žiadosti na zriadenie exteriérového sedenia môže cestný správny orgán 
povoliť zvláštne užívanie komunikácie v pešej zóne v čase od 16. novembra do 31. marca 
tzv. zimné exteriérové sedenie na severnej časti Hviezdoslavovho námestia za 
nasledujúcich podmienok: 

a) k umiestneniu a k návrhu riešenia je potrebné súhlasné stanovisko Krajského 
pamiatkového úradu, 

b) konštrukcia a zastrešenie musia byť z pevného materiálu a schválené statikom, 



c) 2/3 obvodu musia byť ohraničené tabuľami z bezpečnostného priezračného skla, 
alebo plexiskla, 

d) reklamné nápisy a logá nesmú byť väčšie ako 1/3 plochy obvodu, 
e) osvetlenie je možné len klasickým bielym alebo žltým svetlom, 
f) pri umiestňovaní nesmie dôjsť k narušeniu dlažby, 
g) stavba môže byť zahájená najskôr 16. novembra a do 31. marca musí byť 

z verejného priestranstva odstránená.“. 
 

6. V § 3 sa doterajší odsek 11 prečísluje na odsek 12. 
 

7. V § 3 za odsek 12 sa dopĺňa nový odsek 13, ktorý znie: 
„(13) Na uliciach pešej zóny je možné na základe povolenia cestného správneho orgánu 
umiestniť pri vstupe do prevádzkarne mobilnú zeleň s max. výškou 1 200 mm 
v keramickej nerezovej alebo v drevenej nádobe na ploche 0,5 m x 0,5 m.“ 

 
8. V § 4 písm. a) sa slovo „zamestnanci“ nahrádza slovom „príslušníci“. 

 
9. V § 5 ods. 1 za slovom „predpisov“ sa čiarka  a slová „za ktorý možno uložiť pokutu do 

1 000 Sk (v blokovom konaní do 1 000 Sk)“ vypúšťajú. 
 

10. V § 5 ods. 2 sa slová „do 200 000 Sk“ vypúšťajú. 
 

11. V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „do 10 000 Sk“ vypúšťajú. 
 

12. V § 5 ods. 5 písm. b) sa slová „do 1 000 000 Sk“ vypúšťajú. 
 
 
 

Čl. II  
Účinnosť 

 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009, okrem bodu 3 (§ 2 
ods. 6), ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2009. 
 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                                                          starosta mestskej časti 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2008 schválilo Miestne zastupiteľstvo ........ 2008 uznesením 
č. ../2008. 



                                                                                                      Vyvesené: .............................. 
 

          Zvesené: ............................... 
 
 
 

N áv r h 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2008, 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, č. 2/2007 z 27. marca 2007, č. 10/2007 z 11. decembra 2007, č. 
2/2008 z 12. februára 2008 a č. 3/2008 z 1. apríla 2008 

 
 

 
 
 
 
spracovateľ: Ing. Karol Pancza 
č. kancelárie: 129 
 
 
 
 
 
 
POUČENIE: 
 
 V zmysle § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov môže fyzická a právnická osoba  v desaťdennej lehote od 
vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej 
forme, elektronickej na adresu pancza@staremesto.sk, alebo ústne do zápisnice v kancelárii 
spracovateľa č. 129. 
 
 Pripomienkou označenou menom a adresou pripomienkujúceho možno navrhnúť 
a zdôvodniť 
 
a) nový text konkrétneho ustanovenia nariadenia, 
b) úpravu textu doplnením, zmenou, vypustením alebo spresnením pôvodného textu. 
 

Na ostatné podnety, najmä ak nie sú zdôvodnené, nemusí mestská časť prihliadať. 


