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N áv r h 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ../2009 o pešej 

zóne  
 ______________________________________________________________ 

 
 
 

 
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 
- 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. .../2009 o pešej zóne 
s účinnosťou od 1. januára 2010. 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
 
     Predložené nové znenie všeobecne záväzného nariadenia rieši iba 3 zmeny oproti pôvodnému: 
 

1. v pešej zóne uvedenej v § 1 písm. a), b) a c) zakazuje jazdu na bicykli z dôvodu kolízií 
medzi chodcami a cyklistami, 

 
2. umožňuje povoliť popolníky pred prevádzkami počas prevádzkovej doby, 

 
3. sankcie boli upravené aj v tomto všeobecne záväznom nariadení podľa protestu 

prokurátora. 
 
    § 2 Dopravný režim  bol prepracovaný, ale nebol zmenený oproti predchádzajúcemu všeobecne 
záväznému nariadeniu. 
 
     Prílohy 1 – 4 zostávajú nezmenené napriek požiadavke prevádzkovateľa na Sedlárskej ulici 
o rozšírenie podest. Nedovoľuje to otáčanie  zásahových vozidiel z Ventúrskej ulice do Sedlárskej 
ulice. 



Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

 
č. ../2009     

 
z 8. decembra 2009  

 
o pešej zóne  

 
 
       Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 
6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 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:   

 
 

§ 1 
Určenie pešej zóny 

       
Pešiu zónu v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tvorí územie s 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. 

§ 2 
Dopravný režim v pešej zóne 

 



(1) Začiatok pešej zóny je označený dopravnou značkou IP 25a1), koniec pešej zóny je 
vyznačený dopravnou značkou IP 25b1). Do pešej zóny je povolený vjazd len  vozidlám, ktorým 
to umožňuje dopravná značka 2) a len v čase, ktorý je na dopravnej značke uvedený1). 

 
(2) Chodci smú v pešej zóne používať cestu v celej jej šírke, pričom sú povinní umožniť 

vozidlám jazdu3).  
 
(3) Na uliciach pešej zóny uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c) je zakázaná jazda na 

bicykli4). 
 
(4) Osoba, ktorá sa pohybuje v pešej zóne na bicykli mimo ulíc uvedených v ods. 3, na 

lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu 
a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. 

 
(5) Vodič vozidla smie v pešej zóne jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom vodič je 

povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť; v prípade 
nevyhnutnosti je povinný vozidlo zastaviť. V pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou 
značkou nie je určené inak.5) 

 
(6) Do pešej zóny je povolený vjazd vozidlám: 

a) s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, ktoré zabezpečujú zásobovanie alebo opravárske, údržbárske, 
komunálne a podobné služby,    

b) ktorých vlastníkmi, držiteľmi6), užívateľmi sú obyvatelia (fyzické osoby) s trvalým pobytom 
v pešej zóne, 

c) zabezpečujúce dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok) pre obyvateľa 
s trvalým pobytom v pešej zóne, 

d) 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 priestorov7) na jedno parkovacie miesto len 
jedno vozidlo), 

 
 
 1) II. diel,  čl. 5 ods. 35 prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 

9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

2)  § 59 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

3)   § 59 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. 
4)   § 55 zákona č. 8/2009 Z. z. 
5)   § 59 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z.       
6) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. 
7) § 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  
    neskorších predpisov. 
 
e) s povolením zvláštneho užívania komunikácie (stavebná činnosť, rozkopávka, kultúrne 

podujatie a pod.) v pešej zóne, 



f) s osobitným označením E 15 prepravujúce osobu so zdravotným postihnutím odkázanú na 
individuálnu prepravu, ktorá je držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla alebo  
parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, 

g) zdravotnej a záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru, Mestskej 
polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vozidlá správcu komunikácie 
a správcov inžinierskych sietí, vozidlá havarijných služieb a vozidlám s výnimkou povolenou 
orgánom Policajného zboru alebo Ministerstvom vnútra SR8). 

 
          (7) Vjazd a výjazd vozidiel na ulice pešej zóny uvedené v § 1 písm. a), b) a c) je umožnený: 
a) v čase od 06.00 h do 09.00 h pre vozidlá uvedené v ods. 6 s osobitným oprávnením, 
b) v čase od 09.00 h do 06.00 h pre vozidlá uvedené v ods. 6 písm. b), c), d), e), f) a g) 

s osobitným oprávnením. Vozidlá uvedené v ods. 6 písm. d) nesmú na trase jazdy do garáže 
alebo dvorného priestoru zastaviť za účelom nakládky alebo vykládky alebo nastúpenia 
a vystúpenia spolujazdcov. 

 
            (8) Vjazd a výjazd vozidiel na ulice pešej zóny uvedené v § 1 písm. d) je umožnený bez 
časového obmedzenia. 
 
            (9) Vjazd a výjazd vozidiel na ulice pešej zóny uvedené v § 1 písm. e), f) a g) je 
umožnený: 
a) v čase od 06.00 h do 09.00 h pre vozidlá uvedené v ods. 6, 
b) v čase od 09.00 h do 06.00 h pre vozidlá uvedené v ods. 6 písm. b), c), d), e), f) a g) 

s osobitným oprávnením. 
 
            (10) Vjazd a výjazd vozidiel na ulice pešej zóny uvedené v § 1 písm. h) je umožnený 
osobným vozidlám bez časového obmedzenia a vozidlám uvedeným v ods. 6 písm. a) len v čase 
od 06.00 h do 09.00 h. 
 

(11) Vjazd a výjazd vozidiel na ulice pešej zóny uvedené v § 1 písm. i) je umožnený 
osobným vozidlám, autobusom a električkám bez časového obmedzenia a vozidlám uvedeným 
v ods. 6 písm. a) len v čase od 06.00 h do 09.00 h. 
            
            (12) Osobitné oprávnenie k vjazdu do časti pešej zóny uvedenej v § 1 ods. 1 písm. a), b), 
c) a h) vydáva mestská časť Bratislava-Staré Mesto a do časti pešej zóny uvedenej v § 1  ods. 1 
písm. d), e), f), g) a i) vydáva hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 
 
             (13) Na území pešej zóny uvedenej v § 1 písm. a), b), c) s vjazdom a výjazdom cez 
Strakovu, Františkánsku a Nedbalovu ulicu nie je možné budovať parkovacie a garážové miesta. 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
8) § 140 zákona č. 8/2009 Z. z. 

§ 3 
Zvláštne užívanie komunikácií v pešej zóne 

 



 (1) Na základe žiadosti na zriadenie exteriérového sedenia môže príslušný 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, 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. 
 

           (2) Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie z dôvodu zriadenia exteriérového sedenia 
na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a na verejnom priestranstve celomestského významu 
(Hlavné námestie, Františkánske námestie, Uršulínska, Kapucínska, Hurbanovo námestie, Župné 
námestie, Radničná, Obchodná, severovýchodná časť Námestia SNP, Mostová, Jesenského, 
Námestie Ľudovíta Štúra) vydáva primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ako 
príslušný cestný správny orgán). Na komunikáciách III. a  IV. triedy a na verejnom priestranstve 
miestneho významu vydáva starosta mestskej časti (ako príslušný cestný správny orgán). 
 
           (3) Exteriérové sedenie môže byť umiestnené iba na plochách: 
a) vymedzených v prílohe 1 – Michalská ulica 
                           v prílohe 2 – Ventúrska ulica 
                           v prílohe 3 – Sedlárska ulica 
                           v prílohe 4 – Panská ulica v úseku od ulice Rybárska brána po Ventúrsku ulicu, 
b) vymedzených príslušným cestným správnym orgánom na ostatných komunikáciách. 
 
           (4) Príslušný cestný správny orgán označí na komunikácii ohraničenie plochy 
exteriérového sedenia povolenej rozhodnutím o zvláštnom užívaní komunikácie pred umiestnením 
zariaďovacích predmetov exteriérového sedenia prevádzkovateľom. Počas prevádzkovania 
exteriérového sedenia toto označenie musí byť viditeľné, nesmie byť zakryté zariaďovacími 
predmetmi. 
 

(5) Exteriérové sedenie na komunikáciách uvedených v ods. 3 písm. a) je možné povoliť 
a prevádzkovať len za podmienok: 
a) vymedzená plocha verejného priestranstva nesmie mať prevýšenie voči okolitému terénu 

podnožou (pódiom) viac ako 120 mm, 
b) pri umiestnení sedenia nesmie dôjsť k narušeniu dlažby a ostatných prvkov mestského 

mobiliáru konštrukčnými a zariaďovacími prvkami sedení, 
c) konštrukčné spojenie s dlažbou nie je prípustné, 
d) ohraničenie sedenia je možné v rámci vymedzenej plochy: 

1. prvkami mobilnej zelene s max. výškou 1200 mm v keramickej, nerezovej alebo drevenej 
nádobe maximálne v 1/3 obvodu vymedzenej plochy, 

2. vymedzovacími stĺpikmi s max. výškou 1200 mm s plošnou priehľadnou výplňou, 
e) prekrytie exteriérového sedenia je možné pevnými markízami alebo slnečníkmi, 
f) 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. 



g) zariadenie exteriérového sedenia je možné vybaviť mobilnými prvkami – stolmi, stoličkami 
z materiálov, ktoré nenarušujú historický charakter pešej zóny, 

h) v exteriérovom sedení sa zakazuje umiestňovať výčapné a obslužné pulty, okrem príručného 
pultu (príbory, servítky, koreničky, obrusy, popolníky). 

 
(6) Exteriérové sedenie na komunikáciách pešej zóny okrem komunikácií uvedených 

v ods. 3 písm. a) 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, pred ktorým exteriérové sedenie presahuje. 

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 maximálne v 1/3 obvodu vymedzenej plochy, 
     2. vymedzovacími stĺpikmi s max. výškou 1200 mm s plošnou priehľadnou výplňou, 
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 nenarušujú historický charakter pešej zóny, 

j) v exteriérovom sedení sa zakazuje umiestňovať výčapné a obslužné pulty, okrem príručného 
pultu (príbory, servítky, koreničky, obrusy, popolníky). 

 
 (7) Exteriérové sedenie môže byť prevádzkované na základe potvrdenia mestskej časti 

o prevádzkovej dobe exteriérového sedenia v nedeľu až štvrtok v čase od 08.00 h do 24.00 h, 
v piatok a sobotu od 08.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa. 

 
            (8) Mimo času uvedeného v odseku 7 musí byť exteriérové sedenie z Bielej ulice 
odstránené. Na ostatných komunikáciách v pešej zóne môže byť exteriérové sedenie ponechané 
na vymedzenej ploche podľa povolenia príslušného cestného správneho orgánu. 

 
            (9) Počas prevádzkovania exteriérových sedení musí byť zabezpečený jazdný pruh 
minimálnej šírky 3 m. Na Laurinskej ulici v úseku od Nedbalovej po Uršulínsku ulicu musí byť 
zachovaný odstup pre peších medzi fasádami objektu a exteriérovými sedeniami minimálne 3 m.  
 
           (10) V ploche exteriérového sedenia môžu byť umiestnené len povolené zariaďovacie 
predmety, uvedené v rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácie. 



 
           (11) Na základe žiadosti na zriadenie exteriérového sedenia môže príslušný 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 príslušného pamiatkového 

orgánu, 
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) na ploche obvodu nesmú byť reklamné nápisy a logá, 
e) osvetlenie je možné len klasickým bielym alebo žltým svetlom, 
f) pri umiestňovaní nesmie dôjsť k narušeniu dlažby, 
g) dočasná stavba môže byť zahájená najskôr 16. novembra a do 31. marca musí byť z verejného 

priestranstva odstránená. 
 
        (12) Na uliciach  pešej zóny nie je povolené: 
a) umiestňovať predmety tvoriace prekážku cestnej premávky, 
b) umiestňovať prenosné reklamné, informačno-navigačné a propagačné zariadenia okrem 

vymedzenej plochy exteriérového sedenia. Prevádzky umiestnené vo dvoroch môžu v čase 
svojej prevádzky umiestňovať pri bránach do dvorov prenosné informačno-navigačné 
a propagačné zariadenia, pričom tieto musia byť posudzované individuálne, riadne povolené, 
najviac vo formáte A0 (840 x 1188 mm) v počte 1 kus na 1 prevádzku, 

c) maľovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty či obrazce na chodníky a ulice, 
okrem vodorovného dopravného značenia. 

 
         (13) Na uliciach pešej zóny je možné na základe povolenia príslušného 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 a prenosné popolníky 
počas prevádzkovej doby. 
 
 

§ 4 
Kontrolná činnosť 

 
         Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 
a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, 
b) poverení zamestnanci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
c) poverení zamestnanci hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
 
 
 
 

§ 5 
 Sankcie 

 



(1) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou 
oprávnenou na podnikanie môže starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uložiť pokutu9). 
 

(2) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou môže byť uložená pokuta 
príslušníkmi Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy v blokovom konaní10). 

 
            (3) Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania komunikácie na zriadenie exteriérového 
sedenia príslušný cestný správny orgán zruší, ak jeho prevádzkovateľ nesplní uložené podmienky. 
 
            (4) Príslušný cestný správny orgán po preukázateľnom zistení, že exteriérové sedenie, 
alebo prenosné reklamné, informačno-navigačné a propagačné zariadenie je na miestnej 
komunikácii umiestnené bez jeho povolenia, považuje toto za prekážku cestnej premávky, ktorú 
je jeho prevádzkovateľ povinný bezodkladne odstrániť. Ak tak neurobí, odstráni ju na jeho 
náklady správca komunikácie. 
 

(5) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknuté právo príslušného cestného správneho 
orgánu:  
a) uložiť pokutu podľa § 22c ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov fyzickej osobe, ktorá v rozpore 
s vydaným povolením alebo bez povolenia užíva miestnu komunikáciu,  

b) uložiť pokutu podľa § 22a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov právnickej osobe, alebo fyzickej 
osobe oprávnenej podnikať, ktorá v rozpore s vydaným povolením alebo bez povolenia užíva 
miestnu komunikáciu. 

                                                                       
 

§ 6 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
 (1) Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a 
fyzických osôb podľa osobitných predpisov.11)  

  
 
 
 
9) § 13 ods. 9 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 
10) § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
11)  Napr. zákon č. 8/2009 Z. z., 
     § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb., všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v znení neskorších zmien a doplnkov, všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 2/1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.                                                                                          

 
              (2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
9/2004 o pešej zóne v znení zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2005,  2/2006, 2/2007, 10/2007, 2/2008, 3/2008, 
9/2008, 1/2009 a 6/2009 



 
 

§ 7 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


