
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 9/2000  z  12.12.2000 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 3/1999 o státí, odstraňovaní vozidiel a opustených 

vozidiel a ich častí na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2000 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods.2 písm. a) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

Čl. I. 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/1999 o státí, 

odstraňovaní vozidiel a opustených vozidiel a ich častí na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 2/2000 sa mení a dopĺňa takto: 

            1. V názve a v celom texte všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len  "nariadenie") 

sa slová "opustené vozidlo" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "dlhodobo odstavené 

vozidlo" v príslušnom gramatickom tvare. 

            2. V § 1 ods.2 sa pre vymedzenie verejného priestranstva vypúšťajú: komunikácie III. 

a IV. triedy a verejné účelové komunikácie.    

            3. V § 2 sa vypúšťa odsek 4. 

            Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6. 

 

            4. V § 2 odsek 4 sa slovo "povolené" nahrádza slovom "umožnené" a vypúšťajú sa 

slová  "a vozidlám iným ako osobným" a slovo "len"  a nad skratku "kg" sa vkladá odkaz 9a). 

            Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie: 

"9a)  –   vyhláška     Ministerstva    dopravy ,  pôšt   a  telekomunikácií  SR  č.116/1997   Z.z.  

          o podmienkach  premávky na pozemných komunikáciách  

           5. § 4 sa vypúšťa. 

           6. V § 5 ods. 4 druhá veta znie: "Náklady spojené s odstránením vozidla znáša vlastník 

alebo držiteľ vozidla.". 

           7. V § 5 sa vypúšťa odsek 6 a ods.7. 

           8. V § 6 odsek 2 sa druhá veta vypúšťa. 

Čl. II. 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť  29.decembra 2000. 

 

 

                                                                                                  Vladimír B a j a n, v. r.  
 starosta 

 


