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Materiál na rokovanie  

miestneho zastupiteľstva 

dňa 13. decembra 2022 

 

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka  
útvar miestneho kontrolóra 

 

 

 

Správa 

z kontroly dodržiavania a aktuálnosti vybraných Všeobecne záväzných nariadení 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Oprávnená osoba miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

útvar miestneho kontrolóra 

Povinná osoba 

(kontrolovaný subjekt) 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Poverenie 4/2022 zo dňa 13.09. 2022 

Čas výkonu kontroly 03.10.2022 – 28.11.2022 

Kontrolované obdobie 26.03.1996 – 15.11.2022 

Plán kontrolnej činnosti plán na 1. polrok 2022 schválený uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 481 zo dňa 14. decembra 2021 

Cieľ kontroly preveriť dodržiavanie vybraných všeobecne záväzných 

nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka a ich aktuálnosť 

s platnými právnymi predpismi. 

Platné predpisy  zákon SNR č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom 

zriadení“) 

 zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave 

 zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

 zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podmienkach 

predaja“) 

 zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

(ďalej len „Zákon proti byrokracii“)  

 VZN č. 4/2014 hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zákaze požívania alkoholických nápojov na 

verejne prístupných miestach na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

 Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v znení dodatkov č. 1 až 14 (ďalej len „Štatút hlavného 

mesta“) 
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Kontrola bola zameraná na overenie: 

Dodržiavania vybraných všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“) mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a overenie ich súladu s platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

Kontrola pracovala s dátami:  

 evidencia platných VZN prijatých mestskou časťou Bratislava-Petržalka 

 zverejnené informácie na webovom sídle samosprávy 

 osobná a e-mailová komunikácia so zamestnancami povinnej osoby. 

 

Kontrola bola zameraná na nasledovné oblasti: 

 

1. Všeobecné údaje o VZN prijatých mestskou časťou Bratislava-Petržalka 

2. Prijaté VZN v oblasti zákazu požívania alkoholu na verejných priestranstvách na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

3. Prijaté VZN v oblasti pravidiel času predaja a času prevádzky služieb na území mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

4. Prijaté VZN v oblasti podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

5. Kontrolné mechanizmy  

 

 

A. Všeobecné údaje o VZN prijatých mestskou časťou Bratislava-Petržalka 

Kontrole bola poskytnutá evidencia platných VZN prijatých mestskou časťou Bratislava-

Petržalka. Evidencia v elektronickej podobe je vedená prehľadne v kompetencii 

zamestnancov Referátu organizačných vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka. Ku dňu ukončenia kontroly eviduje mestská časť Bratislava-Petržalka 139 

platných VZN (príloha č.1). Porovnaním evidencie VZN v elektronickej podobe so 

zverejnenými VZN na webovom sídle mestskej časti (https://www.petrzalka.sk/vseobecne-

zavazne-nariadenia/) bolo zistené, že vzájomne korešpondujú.  

VZN zverejnené na webovom sídle mestskej časti sú zoradené chronologicky podľa 

dátumu schválenia, pričom je možné vyhľadať konkrétne VZN pomocou filtra. Webová 

stránka taktiež obsahuje odkaz na päť konsolidovaných znení VZN. V rámci zefektívnenia 

vyhľadávania odporúčame zakomponovať do spomínaného filtra kritérium platnosti VZN, 

aby bolo možné vyhľadať, ktoré VZN sú platné a ktoré boli zrušené.   

Predmetom kontroly aktuálnosti a dodržiavania boli vybrané VZN týkajúce sa oblastí, 

v ktorých sa občania zvyknú obracať podnetmi na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-

Petržalka a to konkrétne: 

a) VZN č. 4/2020 mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení verejne prístupných 

miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov na území mestskej 

časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „VZN č. 4/2020 o zákaze požívania 

alkoholických nápojov“), 

https://www.petrzalka.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/
https://www.petrzalka.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/
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b) VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

v mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „VZN č. 7/2012 o pravidlách času 

predaja a prevádzky služieb“) v znení VZN č. 9/2013 a VZN č. 2/2015, 

c) VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „VZN 

č. 6/2014 o podmienkach predaja a poskytovania služieb“) v znení VZN  

č. 8/2014, VZN č. 10/2017 a VZN č. 3/2018. 

 

B. Prijaté VZN v oblasti zákazu požívania alkoholu na verejných priestranstvách na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

B.1. Mestská časť Bratislava-Petržalka má prijaté VZN č. 4/2020 o zákaze požívania 

alkoholických nápojov, ktoré obsahovo nadväzuje na platné VZN č. 4/2014 hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze požívania alkoholických nápojov na 

verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. Prijatie vlastného nariadenia mestskou časťou Bratislava-Petržalka je 

umožnené čl. 34 ods. 3 písm. a) „Štatútu hlavného mesta“. VZN č. 4/2020 o zákaze 

požívania alkoholických nápojov rozšírilo okruh lokalít uvedených vo VZN č. 

4/2014 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze požívania 

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorých je zákaz požívania alkoholických 

nápojov v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

B.2. Kontrolnou a inšpekčnou činnosťou je v zmysle § 3 VZN č. 4/2020 o zákaze 

požívania alkoholických nápojov splnomocnená Mestská polícia hlavného mesta 

Slovenskej republiky. Kontroly sú vykonávané na základe plánu kontrol mestskej 

polície, ako aj na základe konkrétnych podnetov zo strany občanov a zamestnancov 

samosprávy v rámci kapacitných možností mestskej polície. 

V § 4 VZN č. 4/2020 o zákaze požívania alkoholických nápojov je uvedená tzv. 

Preventívna činnosť. V zmysle uvedeného paragrafu „Preventívnu, dohľadávaciu  

a informačnú činnosť pri zisťovaní porušení nariadenia vykonávajú inšpektori 

verejného poriadku Miestneho úradu mestskej časti.“. Pracovná pozícia inšpektora 

verejného poriadku sa v aktuálnej organizačnej štruktúre Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka nenachádza. Vzhľadom na túto skutočnosť je preventívna 

činnosť uvedeným spôsobom nerealizovateľná.  

P. č. Nedostatok Odporúčanie 

1. 

 

§ 4 VZN č. 4/2020 o zákaze požívania 

alkoholických nápojov „Preventívnu, 

dohľadávaciu a informačnú činnosť 

pri zisťovaní porušení nariadenia 

vykonávajú inšpektori verejného 

poriadku Miestneho úradu mestskej 

časti.“  

Preventívnu, dohľadávaciu 

a informačnú činnosť v zmysle  

Zrušiť ustanovenie § 4 vo VZN č. 

4/2020 o zákaze požívania 

alkoholických nápojov. 
 

https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2020/05/VZN_4_2020_z%C3%A1kaz-po%C5%BE%C3%ADvania-alkoholu-2.pdf
https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2020/05/VZN_4_2020_z%C3%A1kaz-po%C5%BE%C3%ADvania-alkoholu-2.pdf
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P. č. Nedostatok Odporúčanie 

uvedeného ustanovenia nie je možné 

vzhľadom na aktuálnu organizačnú 

štruktúru Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka vykonávať. 

Podklad 

VZN č. 4/2020 mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení verejne 

prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

C. Prijaté VZN v oblasti pravidiel času predaja a času prevádzky služieb na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Vymedzenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb obcou (resp. 

mestskou časťou) je jedným z obligatórnych nariadení obce vyplývajúcich zo „Zákona 

o obecnom zriadení“. Mestská časť Bratislava-Petržalka si plní túto zákonnú povinnosť 

prijatým VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja a prevádzky služieb v znení VZN  

č. 9/2013 a VZN č. 2/2015. 

C.1. V zmysle § 8 ods. 1 VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja a prevádzky služieb: 

„Podnikateľ môže činnosti uvedené v § 3 ods. 1, 3 a 4 a §§ 4, 5 a 6 tohto nariadenia 

prevádzkovať v prevádzkarni nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby (ďalej len 

„prevádzková doba nad rámec“) určenej týmto nariadením len na základe 

povolenia...“. Uvedené ustanovenie ako aj nasledujúce v citovanom § 8 sú podľa 

ustálenej súdnej praxe v rozpore so zákonom.  

Podľa viacerých judikátov Najvyššieho súdu (napr. spisová značka 8Svzn/1/2010, 

príloha č. 2) žiadna právna úprava neumožňuje obci (mestskej časti), aby 

rozhodovala o konkrétnom čase predaja u konkrétneho prevádzkovateľa 

individuálnym právnym aktom. Podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 „Zákona o obecnom 

zriadení“ obec vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením pravidlá času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb. Z uvedeného možno konštatovať, že 

obec si môže pri výkone originálnej samosprávnej kompetencie upraviť pravidlá času 

prevádzky len formou VZN prijatého miestnym zastupiteľstvom, v ktorom určí 

všeobecné pravidlá pre neurčitý počet subjektov.  

C.2. Kontrolná činnosť je vymedzená v § 10 VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja  

a prevádzky služieb. V zmysle uvedeného ustanovenia vykonávajú kontrolnú činnosť 

nad dodržiavaním tohto nariadenia: 

a) Zamestnanci mestskej časti na základe písomného poverenia 

Kontrolnou činnosťou sú poverení zamestnanci Referátu predbežnej právnej 

ochrany a podnikateľských činností. Uvedený referát pozostáva z vedúcej 

referátu a dvoch referentských miest (mimo organizačnej štruktúry vykonáva 

pracovnú činnosť na dohodu ešte bývalý zamestnanec tohto referátu). 

Vzhľadom na nízky počet zamestnancov a široký záber agendy daného referátu 

https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2012/12/2012_VZN_7_%C4%8Das-predaja.pdf
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je výkon kontroly dodržiavania prevádzkových hodín v teréne vo výraznej 

miere obmedzený. 

b) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Tak ako v predchádzajúcom bode B, aj v tomto prípade sú kontroly 

vykonávané na základe plánu kontrol Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky, ako aj na základe konkrétnych podnetov zo strany 

občanov a zamestnancov samosprávy v rámci kapacitných možností mestskej 

polície. 

c) Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti v rozsahu svojich právomocí 

daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

Uvedené písmeno odkazuje na § 25 ods. 4 písm. e)
1
 „Zákona o obecnom 

zriadení“. Pri uplatnení daného práva je nutné prihliadať na aspekt, že poslanec 

má len postavenie určitej zúčastnenej osoby, čo znamená, že nie je priamo 

zodpovedný za výkon kontroly, ale môže dozerať na správnosť postupu iných 

príslušných funkcionárov či zamestnancov obce pri výkone kontroly. 

Z uvedených skutočností možno považovať formuláciu v § 10 VZN č. 7/2012 

o pravidlách času predaja a prevádzky služieb „Kontrolnú činnosť nad 

dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú“ v spojení s písm. c) citovaného 

paragrafu za nekorektnú, nakoľko žiadny zákon neoprávňuje poslancov 

miestneho zastupiteľstva vykonávať kontrolu dodržiavania VZN a uvedené 

tvrdenie môže budiť dojem, že poslanec je na takýto výkon kontroly 

splnomocnený. 

P. č. Nedostatok Odporúčanie 

2. 

 

§ 8 VZN č. 7/2012 o pravidlách času 

predaja a prevádzky služieb 

„Prevádzková doba nad rámec 

všeobecnej prevádzkovej doby“ 

Uvedené ustanovenie § 8 je podľa 

ustálenej súdnej praxe v rozpore so 

zákonom. Mestská časť nemôže 

rozhodovať o konkrétnom čase 

predaja u konkrétneho 

prevádzkovateľa individuálnym 

právnym aktom. 

Upraviť ustanovenie § 8 vo VZN  

č. 7/2012 o pravidlách času predaja  

a prevádzky služieb v znení 

neskorších noviel v zmysle výsledku 

z kontroly Okresnej prokuratúry 

Bratislava V. 

 

Podklad 

VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 9/2013 a VZN č. 2/2015 

                                                           
1
 (4) Poslanec je oprávnený najmä: 

e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány 

obce 
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P. č. Nedostatok Odporúčanie 

3. 

 

§ 10 VZN č. 7/2012 o pravidlách času 

predaja a prevádzky služieb 

„Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním 

tohto nariadenia vykonávajú: 

c) Poslanci miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti v rozsahu svojich 

právomocí daných zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov 

Poslanci miestneho zastupiteľstva nie 

sú oprávnení vykonávať kontrolu 

VZN.  

Upraviť ustanovenie § 10 vo VZN  

č. 7/2012 o pravidlách času predaja  

a prevádzky služieb, tak aby výkon 

kontroly dodržiavania uvedeného 

VZN korešpondoval s platnými 

právnymi predpismi.  

 

Podklad 

VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 9/2013 a VZN č. 2/2015 

 

D. Prijaté VZN v oblasti podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

V oblasti určenia podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach má mestská časť Bratislava-Petržalka prijaté VZN č. 6/2014 o podmienkach 

predaja a poskytovania služieb v znení VZN č. 8/2014, VZN č. 10/2017 a VZN č. 3/2018.  

D.1. Vo VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja a poskytovania služieb bol v niektorých 

prípadoch zistený nesúlad so zákonom.  

a) Nesprávne uvedené odkazy na ustanovenie konkrétneho zákona. 

Napríklad v § 7 ods. 4 písm. c) „používanie elektronickej registračnej 

pokladnice podľa osobitných predpisov“
 

je uvedený odkaz na „Zákon 

Slovenskej národnej rady č. 511/1990 Zb. o správe daní a poplatkov a o 

zmenách a sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 

predpisov“, pričom pod číslom 511/1990 Zb. je evidované oznámenie 

Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu o odmieňaní technicko-

hospodárskych pracovníkov vo výrobných hospodárskych organizáciách v 

pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany. 

b) Text daného VZN nereflektuje na ustanovenia „Zákona o podmienkach 

predaja“, ktorý všeobecne upravuje pravidlá predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach v obciach. Pri legislatívnej tvorbe 

odporúčame neprepisovať texty zákonov do textu VZN. Vytvorí sa tak právna 

úprava, ktorá síce nie je v rozpore so zákonom, ale je duplicitná a vytvára 

nebezpečenstvo budúceho rozporu v prípade zmeny zákonnej úpravy a jej 

nezaregistrovania a nezapracovania do VZN. Uvedený stav možno 

konštatovať napríklad v § 3 ods. 7 písm. a) VZN č. 6/2014 o podmienkach 

predaja a poskytovania služieb: 

https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2014/07/VZN_6_2014.pdf
https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2014/07/VZN_6_2014.pdf
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 Text vo VZN: „kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných 

predpisov, ak je žiadateľom osoba podľa § 6 písm. a) nariadenia; 

žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie 

na nahliadnutie,“ 

 Text v „Zákone o podmienkach predaja“: „kópie oprávnenia na 

podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba podľa 

§ 10 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia 

na podnikanie na nahliadnutie alebo si obec môže overiť existenciu 

oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom v príslušnej 

evidencii podnikateľov, ak na tento účel obec sprístupní elektronickú 

službu verejnej správy;“ 

V zmysle § 1 ods. 1
2
 „Zákona proti byrokracii“ sú orgány verejnej moci pri 

svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje 

evidované v informačných systémoch verejnej správy. V nadväznosti na 

vyššie uvedené a v spojitosti s § 1 ods. 2
3
 „Zákona proti byrokracii“ je možné 

konštatovať, že ustanovenie v § 3 ods. 7 písm. a) VZN č. 6/2014  

o podmienkach predaja a poskytovania služieb ukladá žiadateľovi povinnosť, 

od ktorej žiadateľa predpis vyššej právnej sily oslobodzuje. 

D.2. Kontrolná činnosť je vymedzená v § 13 VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja  

a poskytovania služieb. V zmysle uvedeného ustanovenia vykonávajú kontrolnú 

činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia: 

a) poverení pracovníci miestneho úradu mestskej časti 

Kontrolnou činnosťou sú poverení zamestnanci Referátu predbežnej právnej 

ochrany a podnikateľských činností. Vzhľadom na nízky počet zamestnancov 

a široký záber agendy daného referátu je nutné konštatovať, že výkon 

kontroly dodržiavania prevádzkových hodín v teréne je vo výraznej miere 

obmedzený. 

b) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Tak ako v bode B a C, aj v tomto prípade sú kontroly vykonávané na základe 

plánu kontrol Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky, ako aj 

na základe konkrétnych podnetov zo strany občanov a zamestnancov 

samosprávy v rámci kapacitných možností mestskej polície. 

                                                           
2
 § 1 Ods. 1 Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje 

evidované v informačných systémoch verejnej správy a v informačných systémoch podľa odseku  

4 a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne 

poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných 

predpisov na ktorý sa poskytujú, sú orgánu verejnej moci známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne 

účely. 
3
 § 1 Ods. 2 Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je 

zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ 

nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci údaje podľa odseku 1 v listinnej podobe, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak. 
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c) Kontrolnú činnosť dodržiavania pravidiel predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach môžu vykonávať aj ďalšie orgány dozoru 

(orgány štátnej správy), avšak tie vykonávajú kontroly na základe osobitných 

predpisov a nie v zmysle tohto VZN.  

 

P. č. Nedostatok Odporúčanie 

4. 

 

Ustanovenia vo VZN č. 6/2014  

o podmienkach predaja a 

poskytovania služieb nereflektujú na 

aktuálnu právnu úpravu, taktiež 

nekorektne odkazujú na zdrojový údaj 

právnej normy. 

Upraviť VZN č. 6/2014  

o podmienkach predaja  

a poskytovania služieb tak, aby text 

korešpondoval s platnými právnymi 

predpismi. 

 

Podklad 

VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

E. Kontrolné mechanizmy 

Cieľom kontroly v oblasti dodržiavania vybraných VZN bolo zhodnotiť aktuálne možnosti 

ako aj problémy kontrolných mechanizmov. V legislatívnych podmienkach Slovenskej 

republiky je možné vykonávať kontrolu dodržiavania VZN v obciach nasledovne: 

a) Objasňovať priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis a prejednávať priestupky 

v blokovom konaní ustanovené osobitným predpisom a tým pádom aj vykonávať 

kontrolu VZN sú oprávnení členovia Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej 

republiky. 

b) Rovnako môže mestská časť poveriť prejednávaním priestupkov svojich 

zamestnancov, ktorí sú týmto spôsobom tiež oprávnení kontrolovať dodržiavanie 

VZN. 

c) V § 18d ods. 1 „Zákona o obecnom zriadení“ je vymedzená kontrolná činnosť 

hlavného kontrolóra. V zmysle uvedeného ustanovenia sa kontrolnou činnosťou 

rozumie aj kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, z čoho vyplýva, že 

miestny kontrolór je taktiež oprávnený kontrolovať dodržiavanie VZN. 

V prípade nami vybraných VZN pôsobí ako hlavný kontrolný mechanizmus Mestská 

polícia hlavného mesta Slovenskej republiky. V zmysle § 2 ods. 1
4
 zákona SNR  

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii je jednou z primárnych úloh mestskej polície 

zabezpečovanie verejného poriadku a plnenie úloh vyplývajúcich z VZN. Vzhľadom na 

                                                           
4 § 2 Ods. 1 Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, 

ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce,  

z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. 
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nízky počet zamestnancov Referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských 

činností a tiež rozsah ich agendy je nutné podotknúť, že výkon kontrolnej činnosti v zásade 

reflektuje na ich personálne možnosti a je vhodné ho chápať len ako doplnkový. 

Zhrnutie:  

Cieľom kontroly bolo vykonať kontrolu dodržiavania vybraných VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a ich aktuálnosť s platnými právnymi predpismi. Kontrola bola vykonaná 

v nasledujúcich oblastiach:  

A. Všeobecný popis o VZN prijatých mestskou časťou Bratislava-Petržalka  

B. Zhodnotenie VZN v oblasti zákazu požívania alkoholu na verejných priestranstvách na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

C. Zhodnotenie VZN v oblasti pravidiel času predaja a času prevádzky služieb na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

D. Zhodnotenie VZN v oblasti podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Kontrolou bolo zistené: 

A.  Všeobecný popis o VZN prijatých mestskou časťou Bratislava-Petržalka  

Porovnaním evidencie VZN v elektronickej podobe so zverejnenými VZN na webovom sídle 

mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo zistené, že vzájomne korešpondujú. V tejto oblasti 

sme nezistili žiadne nedostatky. Na efektívnejšie vyhľadávanie a väčšiu prehľadnosť 

odporúčame pridať možnosť vyhľadávania VZN podľa kritéria platnosti. 

B. Zhodnotenie VZN v oblasti zákazu požívania alkoholu na verejných priestranstvách 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Mestská časť má prijaté VZN č. 4/2020 o zákaze požívania alkoholických nápojov, ktoré 

nadväzuje na prijaté VZN č. 4/2014 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 

požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v súlade so „Štatútom hlavného mesta“. Pri preverovaní 

kontrolnej činnosti bolo zistené, že vo VZN č. 4/2020 o zákaze požívania alkoholických 

nápojov figuruje inštitút inšpektora verejného poriadku Miestneho úradu mestskej časti, ktorý 

sa v aktuálnej organizačnej štruktúre nenachádza. V zmysle uvedeného odporúčame 

aktualizovať text VZN tak, aby reflektoval na platnú organizačnú štruktúru Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

Povinná osoba vzniesla námietku voči nedostatku č. 1: „...V súčasnosti je na Miestnom 

úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka vytvorená jedna pracovná pozícia inšpektora 

verejného poriadku, a to pre referát mobility, čo nevylučuje možnosť, že v budúcnosti bude 

vytvorená opätovne pozícia inšpektora verejného poriadku aj pre preventívnu, dohľadávaciu 

a informačnú činnosť pri zisťovaní porušení VZN mestskej časti-Petržalky vrátane VZN  

č. 4/2020 mestskej časti Bratislava-Petržalka.“ 
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Námietku kontrola vyhodnotila ako neopodstatnenú, nakoľko spomínaná pozícia na 

referáte mobility je pozícia odborného referenta, ktorého náplňou práce je kontrola v oblasti 

parkovania. Považujeme za vhodné tiež podotknúť, že VZN predstavujú normatívny právny 

akt, ktorým mestská časť upravuje práva a povinnosti smerujúce navonok, teda 

k obyvateľom. Vzhľadom na uvedený aspekt zastávame názor, že ustanovenie  

§ 4 predmetného VZN vytvára občanom ilúziu, že mestská časť zabezpečuje verejný 

poriadok v oblasti zákazu požívania alkoholu na verejných priestranstvách aj formou 

inšpektorov verejného poriadku, pričom daný inštitút nemá zriadený. 

C. Zhodnotenie VZN v oblasti pravidiel času predaja a času prevádzky služieb na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Mestská časť má prijaté VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja a prevádzky služieb 

v znení neskorších VZN.  Kontrolou sme zistili, že ustanovenia jedného z paragrafov 

uvedeného VZN sú v rozpore so zákonom, konkrétne v oblasti rozhodovania o konkrétnom 

čase predaja u konkrétneho prevádzkovateľa individuálnym právnym aktom. Takúto 

možnosť zákon mestskej časti neumožňuje. Taktiež zákon neumožňuje splnomocniť 

poslancov miestneho zastupiteľstva na výkon kontroly dodržiavania VZN. V zmysle 

uvedeného odporúčame aktualizovať text VZN tak, aby neodporoval zákonu a ustálenej 

súdnej praxi. 

Povinná osoba vzniesla námietku voči nedostatku č. 2, pričom uvádza, že v súčasnosti 

vykonáva prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava V previerku zameranú aj na oblasť, 

ktorú upravuje predmetné VZN. Povinná osoba preto odporúča počkať na výsledok kontroly 

okresného prokurátora.  

Kontrola námietku čiastočne akceptuje a upravuje lehotu na splnenie prijatých opatrení 

v prípade nedostatku č. 2 do času ukončenia kontroly okresnej prokuratúry. 

 

Povinná osoba vzniesla námietku voči nedostatku č. 3, v ktorej uvádza, že kontrolnú 

činnosť nad dodržiavaním predmetného VZN vykonávajú poslanci miestneho zastupiteľstva 

„...v rozsahu svojich právomocí...“ a uvedené ustanovenie VZN spĺňa zákonné podmienky. 

Námietku kontrola vyhodnotila ako neopodstatnenú, nakoľko zastávame názor, že „Zákon 

o obecnom zriadení“ neoprávňuje poslancov miestneho zastupiteľstva vykonávať kontrolu 

dodržiavania VZN a kontrolná činnosť takéhoto charakteru je prakticky nerealizovateľná 

(napr. absencia výstupu z vykonanej kontroly). 

 

D. Zhodnotenie VZN v oblasti podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Mestská časť má prijaté VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja a poskytovania služieb 

v znení VZN č. 8/2014, VZN č. 10/2017 a VZN č. 3/2018. Kontrolou sme zistili nesúlad 

v odkazoch na zdrojový údaj právnej normy a taktiež nesúlad s aktuálnou právnou normou 
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v dôsledku nezapracovania tejto aktualizácie do VZN. V zmysle uvedeného odporúčame 

aktualizovať text VZN tak, korešpondoval s platnými právnymi predpismi. 

Povinná osoba vzniesla námietku voči lehote na splnenie prijatých opatrení v prípade 

nedostatku č. 4, pričom požaduje termín do 31. marca 2023.  

Kontrola námietku akceptuje a predlžuje lehotu na splnenie všetkých prijatých opatrení 

(okrem plnenia prijatých opatrení v prípade nedostatku č. 2) do 31. marca 2023. 

K zisteným nedostatkom sme povinnej osobe navrhli odporúčania. Povinná osoba by mala 

prijať také opatrenia, aby bol odstránený stav zo zistenia z vykonanej kontroly.  

Povinná osoba k nedostatku č. 4 predložila písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  

Opatrenia na nápravu kontrolných zistení, nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku: 

Por. 

č. 
Opatrenie Termín plnenia Zodpovedný 

1.  

K nedostatku č. 4 

Upraviť odkaz k ustanoveniu § 7 ods.  

4 písm c/ Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach 

na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka.  

Upraviť ustanovenie  § 3 ods. 7 písm.  

a/ Všeobecne záväzného nariadenia  

č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach 

na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka. V zmysle § 1 ods. 1 „Zákona proti 

byrokracii“ 

do 31.03.2023 

Referát 

predbežnej 

právnej ochrany 

a podnikateľských 

činností 

Návrh správy bol prednostke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka doručený 

28. novembra 2022. Povinná osoba prevzala Návrh správy 30.11.2022. Lehota na podanie 

námietok ku kontrolným zisteniam, k zisteným nedostatkom, odporúčaniam, k lehote na 

predloženie písomného  návrhu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 

bola stanovená do 2. decembra 2022, vrátane.  

Dňa 1. decembra povinná osoba doručila list „Stanovisko k Návrhu správy z kontroly 

dodržiavania a aktuálnosti vybraných Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a preloženie písomných opatrení k zisteným nedostatkom v zmysle 

záveru Návrhu správy“, v ktorom predložila zoznam prijatých opatrení a vzniesla 3 námietky 

voči nedostatkom a 1 námietku voči lehote plnenia prijatého opatrenia. Z toho 2 námietky boli 

akceptované úplne alebo čiastočne a zapracované do správy.  
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Správa o kontrole bola vypracovaná dňa 6. decembra 2022. Správa obsahuje celkom  

1 opatrenie a 3 odporúčania uvedené v nedostatkoch č. 1, č. 2 a č. 3 na nápravu kontrolných 

zistení a nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  

Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení (okrem plnenia prijatých opatrení  v prípade 

nedostatku č. 2
5
) je stanovená do 31. marca 2023 vrátane. 

Po uplynutí tejto lehoty útvar miestneho kontrolóra ako oprávnená osoba požaduje 

predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení podľa § 20 ods. 2 písm. 

e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Detaily k zhrnutiu sú uvedené v správe vyššie a na útvare miestneho kontrolóra. Správa 

z kontroly bola dňa 06.12.2022 odovzdaná prednostke. 

 

Správa z vykonanej kontroly v plnom znení s  kompletnou dokumentáciou bude v termíne 

zverejnenia materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva poslancom Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k dispozícii k nahliadnutiu  

na útvare miestneho kontrolóra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Odvíja sa od výsledku z kontroly Okresnej prokuratúry Bratislava V 
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Príloha č. 1 

Prehľad platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka 

P. č. 

Číslo 

VZN 

Dátum prijatia miestnym 

zastupiteľstvom Názov VZN 

1 3/1996 z 26.03.1996 o podmienkach používania erbu v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

2 2/2003 z 29.04.2003 

ktorým sa ruší VZN č. 3/1999 o státí, odstraňovaní dlhodobo odstavených vozidiel a ich 

častí na území MČ Petržalka v znení VZN č. 2/2000 a VZN č. 9/2000 

3 3/2003 z 29.09.2003 

ktorým sa ruší VZN č. 5/1994 o určení podielu bytov na zabezpečenie bývania pre 

sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 

4 5/2004 z 14.12.2004 o miestnych daniach 

5 1/2005 z 24.05.2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miest. daniach 

6 2/2005 z 04.10.2005 

o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

7 3/2005 z 20.12.2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miest. daniach 

8 2/2006 z 28.02.2006 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu 

mestskej časti. 

9 1/2007 z 26.06.2007 ktorým sa mení VZN č. 5/2004 o  miestnych daniach 

10 2/2007 z 30.10.2007 ktorým sa mení VZN č. 5/2004 o miestnych daniach 

11 1/2008 z 05.02.2008 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území MČP 

12 2/2008 z 06.05.2008 ktorým sa mení VZN č. 5/2004 

13 3/2008 z 01.07.2008 ktorým sa mení VZN 5/2004 o miestnych daniach (psy) 

14 6/2008 z 28.10.2008 ktorým sa vydáva Návštevný poriadok VDI 

15 8/2008 z 25.11.2008 

ktorým sa určuje miesto, čas a bližšie podrobnosti zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách. 

16 9/2008 z 16.12.2008 

ktorým sa menia VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka v súvislosti s prechodom na 

euro 

17 3/2009 z 07.04.2009 ktorým sa mení VZN č. 5/2004 o miestnych daniach 

18 5/2009 z 09.06.2009 

o bližších podm. poskytovania fin. prostriedkov na zabezpeč. opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a soc. kurately 

19 6/2009 z 01.07.2009 kt. sa mení VZN č. 5/2004 o miest. daniach 

20 7/2009 z 24.11.2009 kt. sa ruší VZN č. 4/1994 o klub. a záujmovej činnosti detí 

21 8/2009 z 15.12.2009 kt. sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ  

22 3/2010 z 09.03.2010 kt. sa mení VZN č. 5/2004 o miestnych daniach.... 

23 1/2011 z 22.03.2011 

kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia 

24 1/2012 z 17.04.2012 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a šk. zariadeniach MČ B-P 

25 2/2012 z 17.04.2012 

kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia 

26 3/2012 z 26.06.2012 

kt. sa rušia VZN č. 3/1994, 2/1996, 4/1996, 4/1999, 4/2009 o zásadách hospodárenia s 

majetkom 

27 4/2012 z 25.09.2012 o poskytovaní soc. služieb a o výške úhrady za soc. služby 

28 5/2012 z 13.11.2012 

o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

29 7/2012 z 13.11.2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

30 8/2012 z 13.11.2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2004 o miestnych daniach 

31 9/2012 z 13.11.2012 

ktorým sa rušia VZN č. 2/1997 a 4/1997 o zákaze požívania alkoholu na verejných 

priestranstvách MČ Petržalka 



 

2 

 

P. č. 

Číslo 

VZN 

Dátum prijatia miestnym 

zastupiteľstvom Názov VZN 

32 1/2013 z 26.02.2013 

kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia 

33 2/2013 z 23.04.2013 kt. sa ruší JŠ Pankúchova 

34 3/2013 z 23.04.2013 kt. sa mení VZN č. 5/2004 - príloha Vyhradené parkovanie 

35 4/2013 z 23.04.2013 kt. sa mení VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a čiast. úhradu nákladov na školách 

36 5/2013 z 23.04.2013 kt. sa mení VZN č. 4/2012 o poskytovaní soc. služieb 

37 6/2013 z 25.06.2013 kt. sa mení VZN č. 4/2012 o poskytovaní soc. Služieb 

38 7/2013 z 25.06.2013 o starostlivosti o zeleň na území MČP 

39 9/2013 z 24.09.2013 ktorým sa mení VZN č. 7/20112 - pravidlá času predaja 

40 10/2013  z 24.09.2013 ktorým sa ruší VZN č. 4/2005 

41 11/2013 z 24.09.2013 ktorým sa ruší VZN č. 2/2010 - PZ Kopčianska 

42 12/2013   

úplné znenie VZN č. 7/12 v znení VZN č. 9/2013 - pravidlá času predaja a času 

prevádzky 

43 13/2013 z 10.12.2013 ktorým sa mení VZN č. 1/2008 o podmienkach držania psov 

44 1/2014 z 25.02.2014 dotácie - šk. zariadenia 

45 2/2014 z 25.02.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku 

46 5/2014 z 29.04.2014 o poskytovaní sociálnych služieb 

47 6/2014 z 24.06.2014 podmienky predaja na trhových miestach 

48 8/2014 z 30.09.2014 ktorým sa mení VZN č. 6/2014 - trhové miesta 

49 9/2014 z 30.06.2014 ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a pr. Trhy 

50 1/2015 z 24.02.2015 ktorým sa mení VZN č. 7/2013 - starostlivosť o zeleň 

51 2/2015 z 24.02.2015 ktorým sa mení VZN č. 7/2012 v znení 9/2013 pravidlá času predaja 

52 3/2015 z 24.02.2015 

ktorým sa mení VZN č. 1/2012 v znení 4/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách... 

53 4/2015 z 31.03.2015 ktorým sa mení VZN č. 8/2009 - dotácia na prevádzku škôl 

54 5/2015 z 05.05.2015 

ktorým sa mení VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby 

55 6/2015 z 22.09.2015 

o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 

materských školách 

56 7/2015 z 22.09.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 

57 8/2015 z 27.10.2015 o zriadení MŠ Nobelovo nám. 6 

58 9/2015 z 27.10.2015 o zriadení MŠ Holíčska 50 

59 10/2015 z 27.10.2015 o zriadení MŠ Gessayova 2 

60 11/2015 z 27.10.2015 o zriadení MŠ Tupolevova 20 

61 12/2015 z 01.12.2015 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie šk. dochádzky 

62 13/2015 z 01.12.2015 o školských obvodoch základných škôl 

63 14/2015 z 01.12.2015 

o zriadení Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti 

Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1.09. 2017. 

Doplnené VZN č. 4/2017. 

64 15/2015 z 01.12.2015 o vylepovaní volebných plagátov na území MČP 

65 1/2016 z 15.03.2016 

kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia 

66 2/2016 z 03.05.2016 

ktorým sa mení VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby 

67 03/2016 z 28.06.2016 o poskytovaní príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ 

68 01/2017 z 28.02.2017 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie a na prevádzku a mzdy 

na dieťa MŠ a šk. zariadenia 

69 02/2017 z 28.02.2017 kt. sa dopĺňa VZN č. 13/2015 o školských obvodoch ZŠ 

70 03/2017 z 28.02.2017 o zriadení Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1.09. 2018 
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zastupiteľstvom Názov VZN 

71 04/2017 z 28.02.2017 k zriadeniu MŠ Vyšehradská 17, Bratislava a jej súčasti školskej jedálne od 1.9.2018 

72 05/2017 z 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ Petržalka 

73 06/2017 z 25.04.2017 

ktorým sa mení VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby 

74 07/2017 z 25.04.2017 ktorým sa mení VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu MČ 

75 08/2017 z 27.06.2017 

ktorým sa mení VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby - prepravná služba 

76 9/2017 z 07.11.2017 kt. sa dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach 

77 10/2017 z 12.12.2017 o podmienkach predaja na trhových miestach 

78 11/2017 z 12.12.2017 ktorým sa vydávajú trhové poriadky 

79 12/2017 z 12.12.2017 Dotácie pre veľké kluby v oblasti športu 

80 1/2018 z 27.02.2018 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie a na prevádzku a mzdy 

na dieťa MŠ a šk. zariadenia 

81 3/2018 z 27.03.2018 o podmienkach predaja na trhových miestach 

82 4/2018 z 27.03.2018 kt. sa vydávajú trhové poriadky 

83 5/2018 z 29.05.2018 kt. sa dopĺňa VZN č. 12/2017 - športové dotácie 

84 6/2018 z 26.06.2018 

ktorým sa mení VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby 

85 1/2019 z 05.02.2019 o školských obvodoch 

86 2/2019 z 26.03.2019 kt. sa dopĺňa VZN 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií 

87 3/2019 z 26.03.2019 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie a na prevádzku a mzdy 

na dieťa MŠ a šk. zariadenia 

88 4/2019 z 26.03.2019 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu v školách a šk. zariadeniach 

89 5/2019 z 10.06.2019 OŠaŠ 

90 6/2019 z 10.06.2019 úhrada za sociálne služby v SSSP 

91 7/2019 z 25.06.2019 o určení výšky príspevku v MŠ 

92 8/2019 z 25.06.2019 zľava na čiastočnú úhradu za pobyt v MŠ 

93 9/2019 z 10.06.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku 

94 10/2019 z 10.06.2019 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov 

95 11/2019 z 09.09.2019 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súkromných MŠ 

96 12/2019 z 09.09.2019 OŠaŠ - Veľké kluby - dotácie 

97 13/2019 z 09.09.2019 URaD - dočasné parkovanie 

98 14/2019 z 30.09.2019 OSV - SSSP výška a úhrada soc. služieb 

99 15/2019 z 30.09.2019 OŠ - určenie výšky príspevku 

100 16/2019 z 30.09.2019 OVS - výzva - VZN 

101 17/2019 z 30.09.2019 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhrad. park. miesta 

102 18/2019 z 10.12.2019 OŠŠ 

103 19/2012 z 10.12.2019 ÚRaD - parkovanie  

104 20/2019 z 10.12.2019 Právny ref. - VZN dotácie  

105 1/2020 z 04.02.2020 ÚRaD- parkovanie - dane  

106 2/2020 z 05.05.2020 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 

30.09. 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 

11/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 

107 3/2020 z 05.05.2020 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 

9.09. 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 19/2019 

108 4/2020 z 05.05.2020 

o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických 

nápojov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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zastupiteľstvom Názov VZN 

109 5/2020 z 09.06.2020 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch ZŠ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti MČ v znení VZN č 2/2017 a VZN 1/2019 

110 6/2020 z 23.06.2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby  

111 7/2020 z 16.09.2020 Veľké športové kluby  

112 8/2020 z 16.09.2020 o dočasnom parkovaní  

113 9/2020 z 13.10.2020 o dočasnom parkovaní  

114 10/2020 z 13.10.2020 o sociálnej pomoci - soc. oddelenie 

115 11/2020 z 13.10.2020 o príspevku na stravovanie - soc. oddelenie 

116 12/2020 z 13.10.2020 o daniach - ÚRaD 

117 13/2020 z 18.11.2020 o trhoch - Ref. PPOaPČ 

118 14/2020 z 18.11.2020 o dočasnom parkovaní 

119 15/2020 z 15.12.2020 o výške príspevku v MŠ 

120 16/2020 z 15.12.2020 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

121 1/2021 z 09.02.2021 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby 

122 2/2021 z 07.05.2021 o dočasnom parkovaní 

123 3/2021 z 29.06.2021 k zriadeniu MŠ Turnianska 

124 4/2021 z 28.09.2021 o výške príspevku v MŠ 

125 5/2021 z 14.12.2021 spády MŠ 

126 6/2021 z 14.12.2021 MŠ Turnianska 

127 7/2021 z 14.12.2021 poplatok za rozvoj 

128 8/2021 z 14.12.2021 trhové poriadky 

129 9/2021 z 14.12.2021 čistota a poriadok 

130 1/2022 z 22.02.2022 VZN  (Trhové poriadky). 

131 2/2022 z 22.02.2022 o výške príspevku v MŠ 

132 3/2022 z 22.02.2022 o príspevku na stravovanie - soc. oddelenie 

133 4/2022 z 28.06.2022 Fedinova - školstvo 

134 5/2022 z 28.06.2022 Fialová - školstvo 

135 6/2022 z 28.06.2022 o príspevku na stravovanie - soc. oddelenie 

136 7/2022 z 28.06.2022 referendum - organizačný referát 

137 8/2022 z 27.09.2022 územný plán Kapitulský dvor - GIS 

138 9/2022 z 27.09.2022 podmienky držania psov - ŽP 

139 10/2022 z 27.09.2022 o podmienkach poskyt. fin. príspevku/soc. kuratela - soc. odd. 

 

 


