
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, jún 2009 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady                 dňa 16. júna 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva               dňa 23. júna 2009 
 
 
 

N áv r h 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2009, 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, č. 3/2008 z 1. apríla 2008, č. 9/2008 z 9. decembra 2008 a č. 

1/2009 z 10. marca 2009 
 ______________________________________________________________ 

 
 

 
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. .../2009 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 § 3 ods. 1 VZN 
- dôvodovú správu 
 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

č. ../2009 
z 23. júna 2009 

 
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, č. 3/2008 z 1. apríla 2008, č. 9/2008 

z 9. decembra 2008 a č. 1/2009 z 10. marca 2009 
 

 
 
     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, č. 3/2008, č. 9/2008 a č. 1/2009 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V § 3 ods. 1 v druhej vete sa vypúšťa slovo „Strakova,“. 
 

2. V § 3 ods. 1 v druhej vete sa za slovo „Baštová“ vkladajú slová „(okrem rozšírenia 
komunikácie pred domom č. 9)“. 

 
3. V § 3 ods. 1 v druhej vete sa za slová „Na vŕšku“ vkladajú slová „(okrem rozšírenia 

komunikácie pred domom č. 1)“. 
 

 
Čl. II  

Účinnosť 
 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2009. 
 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                                                          starosta mestskej časti 



 
§ 3 

Zvláštne užívanie komunikácií v pešej zóne 
 
 (1) Na základe žiadosti na zriadenie exteriérového sedenia môže cestný správny orgán 
povoliť zvláštne užívanie komunikácie v pešej zóne iba zariadeniam spoločného stravovania s 
obsluhou, ktorým prevádzka bola povolená právoplatným rozhodnutím o užívaní nebytových 
priestorov, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Na miestnych komunikáciách Strakova, Baštová 
(okrem rozšírenia komunikácie pred domom č. 9), Kapitulská, Na vŕšku (okrem rozšírenia 
komunikácie pred domom č. 1), Farská,  Františkánska, Zámočnícka (okrem rozšírenia 
komunikácie pred domom č. 8), Klobučnícka, Primaciálne námestie, Kostolná, Zelená (okrem 
rozšírenia komunikácie pred domom č. 5), Nedbalova v úseku od Klobučníckej po Uršulínsku 
a na promenáde Hviezdoslavovho námestia (okrem 2m širokého úseku na severnej časti 
promenády pred domami číslo 20 až 23) exteriérové sedenie nemožno povoliť. 
 



 

 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. .../2009, 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, č. 3/2008 z 1. apríla 2008, č. 9/2008 z 9. decembra 2008 a č. 1/2009 z 10. marca 2009 
s účinnosťou od 15. júla 2009. 
 

  


