
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
NÁVRH  

(Po zapracovaní pripomienok) 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č. .../2013  

z 25. júna 2013 
 

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a) štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave v znení dodatkov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení:  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje povinnosti 
fyzických osôb v súvislosti s ochranou verejného poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
(1) Žobraním na účely tohto nariadenia je konanie fyzickej osoby, ktorá svojím 
vzhľadom, verbálnym alebo neverbálnym prejavom deklaruje stav hmotnej núdze1 
alebo nepriaznivej sociálnej situácie2 a z tohto dôvodu sa snaží získať od okoloidúcich 
osôb peňažné prostriedky a iné majetkové výhody. Žobraním nie je vykonávanie 
činnosti podľa osobitného predpisu3. 
 
 (2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky verejne 
prístupné miesta slúžiace na verejné užívanie, ktorými sú ulica, námestie, cesta, 
chodník, parkovisko, nábrežie, most, priechod, podchod, nadchod, schody, parky, 

                                                 
1 § 2 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
2 § 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
3 Napríklad usporadúvanie verejných zbierok podľa zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach 
a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhovom mieste podľa zákona č. 178/1998 Z.z o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, uskutočňovanie voľných 
pouličných aktivít v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
6/2012 o voľných pouličných aktivitách 
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detské ihriská, rekreačný les, trhové miesto, priestory zastávok a staníc verejnej 
osobnej dopravy.  
 
(3) Pešou zónou na účely tohto nariadenia sa rozumie územie tvorené ulicami: 
a) Michalská, Ventúrska, Sedlárska, Strakova, Kapitulská, Klariská, Na vŕšku, Farská, 
Prepoštská, Úzka, Rybné námestie, Rudnayovo námestie, Panská, časť Laurinskej od 
Rybárskej brány po Nedbalovu, Radničná, Rybárska brána, Baštová, Biela, Zelená, 
severná časť Hviezdoslavovho námestia; s vjazdom a výjazdom v južnej časti 
Hviezdoslavovho námestia, 
b) Františkánska, Františkánske námestie, Zámočnícka, Hlavné námestie; s vjazdom 
a výjazdom cez Františkánsku ulicu, 
c) časť Nedbalovej ulice od Klobučníckej po Laurinskú a časť Laurinskej od Nedbalovej 
po Námestie SNP s vjazdom a výjazdom cez Nedbalovu od Klobučníckej , 
d) Klobučnícka, časť Nedbalovej od Klobučníckej po Uršulínsku, Uršulínska, 
Primaciálne námestie, Kostolná; s vjazdom a výjazdom cez Klobučnícku a Uršulínsku 
ulicu, 
e) časť Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku ulicu; s vjazdom a výjazdom cez 
Námestie SNP, 
f) Hurbanovo námestie, Obchodná, Poštová, časť Námestia SNP od začiatku domu 
Námestie SNP č. 10 po Poštovú ulicu; s vjazdom a výjazdom cez Obchodnú ulicu a 
Námestie SNP, 
g) Kapucínska ulica, Župné námestie; s vjazdom a výjazdom, cez Kapucínsku ulicu 
a Župné námestie, 
h) Židovská, Mikulášska, Beblavého; s vjazdom a výjazdom cez Židovskú ulicu, 
i) Námestie Ľudovíta Štúra, Mostová, Námestie Eugena Suchoňa, časť Jesenského od 
Hviezdoslavovho námestia po dom č. 4; s vjazdom a výjazdom cez Námestie Ľudovíta 
Štúra a výjazdom cez Medenú ulicu. 

 
§ 3 

Základné ustanovenia 
 

(1) V pešej zóne sa zakazuje sťažovať voľný pohyb osôb najmä sedením a ležaním na 
verejnom priestranstve s výnimkou zariadení na to určených4 a iných vhodných 
miest5. 

 
(2) Na verejnom priestranstve na území mestskej časti sa zakazuje žobrať v čase od 

4.00 h do 3.00 h nasledujúceho dňa. 
 
(3) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na verejné priestranstvo, na ktorom: 

a) je rozhodnutím hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo mestskej 
časti povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie6 (napríklad zriadené 
exteriérové sedenie zariadenia spoločného stravovania alebo trhové miesto),  

b) je rozhodnutím mestskej časti povolené osobitné užívanie Hviezdoslavovho 
námestia, 

c) je konané zhromaždenie7, 

                                                 
4 Napríklad lavičky, stoličky. 
5 Napríklad trávnaté plochy, schodiská širšie ako 120 cm, spevnené okraje fontán. 
6 V zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
7 Zákon č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
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d) je konané verejné kultúrne podujatie8, verejné telovýchovné alebo športové 
podujatie9. 

 
§ 4 

Kontrolná činnos ť 
 
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú oprávnení 
vykonávať: 
      a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  
      b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 
§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
2/1996 z 30. apríla 1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je priestupkom 
proti verejnému poriadku. 
 

§ 6 
Účinnos ť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  15. júla 2013. 
                                                                                           
 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 

                                                 
8 Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov 
9 Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a 
turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 


