
Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 3/2012 z 26. júna 2012, 
ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
č. 3/1994 zo dňa 7. 2. 1994 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti 

Bratislava Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislavou v znení VZN č. 2/1996, VZN č. 4/1996, VZN č. 4/1999 a  

VZN č. 4/2009 
 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
a c) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov a § 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo dňa 26. júna 2012 uznesením č. 186 na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 

 
§ 1 

 
Zrušujú sa: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3 zo 7. 2. 1994 
o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom 
zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2 zo 13. 2. 1996 
o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom 
zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (doplnenie), 
 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4 zo 29. 10. 1996 
o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom 
zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (doplnenie), 
 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4 zo 7. 12. 1999 
o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom 
zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (doplnenie), 
 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4 zo 7. 5. 2009 
o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom 
zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (doplnenie). 

 
§ 2 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 23. júla 2012 
 
        Vladimír Bajan, v. r. 
                  starosta 

 


