
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava - Ružinov č.  1 /2003 o dodržiavaní 

čistoty a poriadku  zo  dňa 11. 2. 2003

Miestne zastupiteľstvo  mestskej  časti Bratislava - 
Ružinov podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona   č. 
369  /  1990  Zb.   o   obecnom  zriadení   v  znení 
neskorších  predpisov a § 15 ods. 2 písm. a), zákona 
č.  377/1990  Zb.  o  hlavnom  meste  Slovenskej 
republiky Bratislave  v  znení  neskorších  predpisov 
ustanovuje :

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len 
„nariadenie“)  upravuje  povinnosti  vlastníkov, 
správcov  a  užívateľov  nehnuteľností  a  verejných 
priestranstiev  ,  ako  aj  obyvateľov  a  návštevníkov 
mestskej  časti  Bratislava  Ružinov  (ďalej  len 
„mestská časť“) s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé 
životné prostredie, udržiavať čistotu a poriadok na 
území mestskej časti.

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia sa rozumie :
a) verejným  priestranstvom  sú  najmä  všetky 

verejnosti  prístupné  pozemky,  miestne  a 
účelové  komunikácie,  ulice,  cesty,  chodníky, 
schody, námestia,  parkoviská, trhoviská, parky 
a  ostatná  verejná  zeleň,   ďalej  priechody, 
podchody  a  nábrežia  v  správe  mestskej  časti, 
okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve právnických 
osôb a fyzických osôb,

b) nehnuteľnosťou  sú  pozemky  a  stavby  spojené 
so  zemou  pevným  základom,  všetky  trvalé  a 
dočasné  stavby,  stĺpy  verejného  osvetlenia, 
trolejového a elektrického vedenia a stanovištia 
nádob na odpad.

§ 3
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na 

verejných priestranstvách

(1) Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  sú  povinné 
dodržiavať  čistotu  a  poriadok   na  verejných 
priestranstvách.

(2) Vlastníci  (držitelia)  a  prevádzkovatelia 
motorových  vozidiel  sú  povinní  uvoľniť  časť 
miestnej  a  účelovej  komunikácie (cesty) alebo 
verejného priestranstva pre potreby čistenia  na 
základe  úradnej  výzvy  cestného  správneho 
orgánu mestskej časti.

(3) Vlastník  (správca)  bytového  domu,  všetky 
právnické  osoby  a  fyzické  osoby  (živnostníci, 
podnikatelia)  vykonávajúce  podnikateľskú 
alebo  inú  činnosť  na  nehnuteľnostiach,  ktoré 
užívajú (prevádzkujú) sú  povinní triediť odpad 
a ukladať ho do nádob na odpad  umiestnených 
v príslušných stanovištiach. 1/

(4) Je zakázané :
a) trvalé  umiestnenie  nádob  na  odpad  na 

komunikáciách  alebo  na  verejnom 
priestranstve okrem nevyhnutne potrebného 
času  pred  ich  vyprázdnením, 
znemožňovanie  odvozu  domového odpadu 
nevhodným  parkovaním  motorových 
vozidiel  pred  stanovišťom  nádob  na 
odpad,2/

b) umiestňovať do stanovišťa nádob na odpad 
alebo jeho okolia objemný odpad určený na 
zneškodnenie  (napríklad:  starý  nábytok, 
opotrebované spotrebiče, stavebný odpad z 
rekonštrukcií a iný odpad),

c) vysypať  alebo  rozsypávať  odpad  mimo 
miest   na   to  určených  (vedľa  stanovíšť 
nádob  na  odpad  alebo  na  verejné 
priestranstvá a podobne),

d) vylievať tekutiny,  vyklepávať prach mimo 
vyhradených priestorov, vyhadzovať odpad 
alebo  zbytky  jedla  z  okien  a  balkónov, 
zakladať  skládky  alebo  obdobným 

spôsobom  znečisťovať  verejné 
priestranstvo,

e) skladovať stavebný materiál bez povolenia 
alebo  nad  rámec  povolenia  vydaného 
mestskou časťou,

f) prevádzkovať  motorové  vozidlá,  ktoré 
svojim  nákladom  znečisťujú  verejné 
priestranstvá,

g) znečisťovať  verejné  priestranstvo 
pohonnými  látkami,  motorovými  olejmi 
alebo   inými  náplňami  motorových 
vozidiel,

h) znečisťovať  komunikácie  pri  výjazde 
motorovými  vozidlami  zo  stavenísk, 
blatistých   alebo inak znečistených ciest a 
plôch.  V  prípade  znečistenia  komunikácií 
alebo   verejných  priestranstiev  sú  vodiči 
povinní    zabezpečiť  okamžité  očistenie 
povrchu  komunikácie  alebo  verejného 
priestranstva, 3/

i) znečisťovať životné prostredie odpadovými 
vodami alebo prepravovaným materiálom,

j) umývať  motorové  vozidlá  na 
komunikáciách  alebo  na  verejných 
priestranstvách okrem potrebného očistenia 
skiel, svetiel a evidenčných čísiel,

k) vykonávať akékoľvek činnosti, pri  ktorých 
v obťažujúcej miere vzniká a šíri sa zápach 
alebo škodlivé plyny,

l) kresliť  a  písať  akýmkoľvek   materiálom 
na  plochy a objekty, ktoré nie sú na tento 
účel vyhradené,

m) umiestňovať  plagáty,  inzeráty  alebo 
oznámenia na miestach, ktoré nie sú na to 
určené,

n) predávať,  podávať  a  konzumovať 
alkoholické  nápoje na verejne prístupných 
miestach, hlavne tam kde je voľný prístup 
detí  a osôb mladších ako 18 rokov, podľa 
platného právneho predpisu,4/

o) fajčiť vo verejne prístupných priestoroch v 
zmysle platného právneho predpisu,5/ 

p) vykonávať  činnosti,  ktoré  v  obťažujúcej 
miere  spôsobujú  hluk,  vibrácie  a  svetelné 
efekty  (napríklad   propagácia  firiem, 
podujatí  a  výrobkov,  prevádzkovanie 
zábavných  zariadení,  (produkcia  vtieravej 
hudby a podobne) pri   ktorých dochádza k 
porušovaniu pokoja v čase od 22,00 do 6,00 
hodín 6/,

r) používať zábavnú pyrotechniku bez súhlasu 
mestskej časti.

(5) Užívať verejné priestranstvo na iné účely ako je 
bežne  určené  jeho  využívanie,  možno  len  na 
základe  osobitného  povolenia  vydaného 
mestskou časťou.

(6) Objemný odpad určený na zneškodnenie (starý 
nábytok,  opotrebované  spotrebiče  a  iné)  je 
možné  uložiť  výlučne  do  veľkokapacitného 
kontajnera vo vyhradenom zberovom priestore 
alebo  do    objednaného  veľkokapacitného 
kontajnera  alebo  motorového  vozidla  na  to 
určeného.  Po  naplnení  kontajnera  odpadom 
musí  zabezpečiť  producent  (pôvodca  alebo 
držiteľ)  odpadu  alebo objednávateľ  kontajnera 
jeho okamžitý odvoz 7/.

(7) Dočasné  umiestnenie  tovaru  (materiálu)  na 
verejnom priestranstve, ktoré osobitne povolila 
rozhodnutím  mestská  časť,  nesmie  ohrozovať 
cestnú  premávku  na  komunikáciách, 
bezpečnosť,  zdravie  a  majetok  občanov. 
Rovnako  sa  nesmie  znečisťovať  okolie 
spôsobom  uloženia  materiálov  s  ohľadom  na 
možné  vplyvy  poveternostných  podmienok. 
Sypké  materiály  musia  byť  uložené  tak,  aby 
nedochádzalo  k  znečisteniu  okolia,  verejnej 
kanalizácie alebo priľahlého priestranstva.

(8) Nakladanie  a  vykladanie  tovaru  a  iného 
materiálu (uhlie, drevo, stavebný a podobne) na 
verejnom  priestranstve  možno  vykonávať  iba 
vtedy, ak sa to technicky nedá zabezpečiť mimo 
verejného  priestranstva  (vo  dvore,  objekte  a 
podobne).  Pritom  sa  musí  dbať  na  čistotu 
komunikácie  (cesty)  a  chodníkov,  na  ich 
zjazdnosť  a  schodnosť  a  na  bezpečnosť 

chodcov. Každé znečistenie musí byť okamžite 
odstránené.

(9) Právnické osoby a fyzické osoby zabezpečujúce 
čistotu a poriadok na verejných priestranstvách 
v  mestskej  časti  musia  vykonávať  ich 
pravidelné čistenie (strojové a ručné zametanie, 
kropenie,  dozber  drobných   odpadkov). 
Zabezpečiť  dostatočný  počet  zberných 
odpadových nádob a košov  na  odpad. O tieto 
sa musia pravidelne starať a podľa potreby ich 
vyprázdňovať a udržiavať v dobrom stave.

(10)Udržiavanie  čistoty  a  poriadku  na  verejných 
priestranstvách  môže  mestská  časť  alebo  ich 
správca  zveriť  inému  subjektu,  tým  sa  však 
nezbavuje zodpovednosti podľa §4 ods. 1 tohto 
nariadenia.

(11)Na  území  mestskej  časti  nie  je  prípustné 
znečisťovať  životné  prostredie  spaľovaním 
odpadu na verejných priestranstvách a ostatných 
pozemkoch.

§ 4
Zodpovednosť za čistotu a poriadok

(1) Za  čistotu  a  poriadok  na  verejných 
priestranstvách a vo všetkých nehnuteľnostiach 
nachádzajúcich  sa  na   území  mestskej  časti 
zodpovedá ich vlastník (správca), užívateľ alebo 
platca  dane  z  nehnuteľnosti,  ktorý  je  povinný 
bezodkladne  odstrániť  znečistenie  alebo  iný 
neporiadok s výnimkou ustanovenia  § 18 ods. 
6-11  zákona  223/2001  Z.  z.  o  odpadoch  a  o 
zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v 
platnom znení.

(2) Právnická osoba a fyzická osoba zodpovedá za 
konanie,  ktorým  sama  spôsobí  alebo  inému 
umožní  spôsobiť  znečistenie  alebo  iný 
neporiadok, ktorý naruší vzhľad, či prostredie v 
mestskej časti.

(3) Za  čistotu  a  poriadok  pri  vykonávaní 
stavebných a iných obdobných prác (napríklad: 
výkopových,  rekonštrukčných  alebo  iných) 
zodpovedajú vlastníci (užívatelia) a správcovia 
nehnuteľností, ako aj  právnické osoby a fyzické 
osoby vykonávajúce tieto stavebné  činnosti.

(4) Za  čistotu  a  poriadok  podľa  §1  zodpovedá  aj 
zvolávateľ zhromaždenia 8/.

(5) Každý  osobne  zodpovedá  za  konanie,  ktorým 
spôsobuje  znečistenie  alebo  neporiadok  na 
území mestskej časti.

(6) Ostatné  podmienky  starostlivosti  o  čistotu  a 
poriadok  na  verejných  priestranstvách   tu 
neuvedené sa riadia osobitnými predpismi. 9/

§ 5
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na 

nehnuteľnostiach

(1) Nehnuteľnosti  nachádzajúce  sa  na  území 
mestskej  časti  a  ich  okolie  musia  byť 
udržiavané  tak,  aby  svojím stavom nenarúšali 
vzhľad  a  prostredie  mestskej  časti  a 
neohrozovali bezpečnosť občanov. Dohľad nad 
dodržiavaním  tohto  ustanovenia  vykonáva 
mestská časť v súčinnosti s okresným úradom.

(2) Vlastníci  alebo  prevádzkovatelia  stánkov, 
kioskov,  pojazdných  predajní  a  podobných 
zariadení  sú  povinní  zabezpečiť  čistotu  a 
poriadok, ak nie je určené inak, do   vzdialenosti 
2  m  okolo  týchto  zariadení,  a  to  najmä 
umiestnením  dostatočného  počtu  košov  alebo 
nádob na odpadky a pravidelným čistením tohto 
priestoru.  Koše  alebo  nádoby  na  odpadky  je 
potrebné pravidelne vyprázdňovať do osobitne 
objednaných nádob na odpad zabezpečených u 
osoby  oprávnenej  vykonávať  zneškodňovanie 
odpadu v mestskej časti.

(3) Vlastník,  správca alebo užívateľ  nehnuteľnosti 
je  povinný udržiavať v čistote  pás pozemku o 
šírke 2 m priliehajúci k nehnuteľnosti.

(4) Pre  vykonávanie  podnikateľských  činností  vo 
vlastných  priestoroch  musí  vlastník,  správca 
alebo  užívateľ  nehnuteľnosti    zabezpečiť 
dostatočný    počet    nádob  na    odpad   a 
postarať  sa  o  odvoz tohto  odpadu.



(5) Každý  bytový  dom musí  mať  stanovište  pre 
umiestnenie   nádob  na   odpad  10/.  Pokiaľ 
stanovište nie   je  umiestnené v dome, musí byť 
miesto  na  umiestnenie  nádob (určené hlavným 
mestom  SR  Bratislava)  v   primeranej 
vzdialenosti  od  bytového  domu.  Stanovište 
nádob  na odpad  musí byť označené, aby bolo 
zrejmé ku ktorému bytovému domu patrí.

(6) Každá  fyzická  osoba  a  právnická  osoba  je 
povinná  umiestniť  nádoby  na  odpad  vo 
vlastnom objekte (zariadení) alebo v stanovišti 
nádob na odpadky na vlastnom pozemku. Ak  to 
nie  je  možné,  hlavné  mesto  SR  Bratislava  v 
spolupráci s mestskou časťou určí stanovište na 
umiestnenie zberných nádob alebo kontajnerov.

(7) Porušenie  povinností  v  odsekoch  5  a   6   sa 
postihuje   ako   priestupok   podľa   VZN 
hlavného   mesta  Slovenskej  republiky 
Bratislavy č. 6/2002 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými   stavebnými  odpadmi na 
území  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky 
Bratislavy.

(8) Na  území  mestskej  časti  musí  byť  každý 
bytový dom označený  tak,  aby bolo  viditeľne 
zrejmé,  kto  je    zodpovedný   za  čistotu  a 
poriadok na  nehnuteľnosti  a  v  jej  okolí.  Z 
tohoto  dôvodu  správca  bytového  domu  alebo 
spoločenstvo  vlastníkov  bytov  nahlasuje 
mestskej  časti  každú  zmenu  v  správe 
nehnuteľnosti.

(9) Nehnuteľnosti  hraničiace  s  verejným 
priestranstvom  musia  byť  stále  upravené a 
udržiavané tak, aby nečistoty neboli na verejné 
priestranstvo  zanášané,  prípadne  splavované 
(vetrom,  dažďom,  polievaním),  neprekážali 
chodcom pri používaní verejného priestranstva 
(konáre  stromov  a  kríkov).  Ak  pôvodca 
znečistenia  alebo  prekážky  nebol  zistený, 
nápravu  zabezpečí  vlastník  nehnuteľnosti 
alebo správca  verejného priestranstva.

§ 6
Čistenie chodníkov

(1) Závady  v  schodnosti  chodníkov  priľahlých  k 
nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom 
území  a  hraničí  s  cestou  alebo  miestnou 
komunikáciou v správe mestskej časti Ružinov, 
sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, 
správcovia  alebo  užívatelia  nehnuteľností, 
pokiaľ  tieto  závady  vznikli  znečistením, 
poľadovicou alebo snehom 11/.

(2) Chodník  je  potrebné  čistiť  po  celej  šírke,  ak 
jeho  oddelenie  od  komunikácie  je  zreteľne 
výškovo  alebo  vodorovne  označené.  Na 
miestach,  kde  chodník  vyznačený  nie  je,  je 
potrebné  udržiavať  v  čistote  pás  pozemku  o 
šírke 2 m  priliehajúci k nehnuteľnosti.

(3) Vlastník,  správca  alebo  užívateľ  je  povinný 
zabezpečiť  čistotu  priechodov  a  chodníkov  aj 
počas  sobôt,  nedieľ  a  sviatkov.  Čistením  sa 
rozumie  povinnosť  kropiť,  zametať, 
odstraňovať  burinu  a  náletové  dreviny,  blato, 
sneh, ľad, odpad a inú nečistotu.

(4) Čistenie  chodníkov musí  byť vykonávané tak, 
aby chodci a obyvatelia domov boli čo najmenej 
obťažovaní  činnosťami  s  tým  súvisiacimi.  V 
priebehu dňa je potrebné vykonávať doplnkové 
čistenie,  odstraňovanie  papierov,  odpadkov  a 
podobne.

(5) Priechodnosť  a  čistotu  chodníkov  priľahlých 
k nehnuteľnosti  sú  povinní  udržiavať  v  čase 
prevádzkovej  doby  aj  prevádzkovatelia 
zariadení,  umiestnených  v  týchto 
nehnuteľnostiach.

(6) Nečistoty z chodníkov nesmú byť ponechané na 
nich,  ani  zhŕňané  na  okraj  cesty.  Je  potrebné 
zabezpečiť  ich  okamžitý  odvoz  vlastníkom, 
správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.

§ 7
Čistenie verejných priestranstiev v zimnom 

období

(1) Zimnú  údržbu  verejných  priestranstiev  a 
zjazdnosť  miestnych  pozemných  komunikácií 
III. a IV. triedy zabezpečuje mestská časť podľa 
osobitného  programu  zimnej  údržby  12/ 

prostredníctvom poverenej  organizácie.  Zimnú 
údržbu pozemných komunikácií  I.  a II. triedy, 
prieťahov  hlavných  ciest  a chodníkov,  ktoré 
s nimi  majú  spoločnú  hranicu,  zabezpečuje 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

(2) Poverená  organizácia  vykonáva podľa potreby 
posýpanie  miestnych  a  účelových  pozemných 
komunikácií  inertným  materiálom,  zhŕňanie, 
pluhovanie a v prípade potreby aj odvoz snehu. 
Prednostne  zabezpečuje  zjazdnosť  križovatiek, 
výpadových  ciest,  ulíc,  priechodnosť 
chodníkov,  priechodov  pre  chodcov  a 
uvoľňovanie  kanalizačných  vpustí.  Sneh  sa 
vyváža na miesto určené mestskou  časťou.

(3) V zimnom období sa musia čistiť chodníky od 
snehu a námrazy podľa potreby, aj viackrát za 
deň, v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa na 
okraj cesty do hromád. Pri tvorení poľadovice je 
potrebné  posypať  chodníky  inertným 
materiálom  (pieskom,  drvinou  a  podobne  ). 
Používanie chemického  posypu nie je na území 
mestskej časti povolené.

(4) Pri  odstraňovaní  a  hromadení  snehu  sa  musí 
dbať na to, aby neboli  snehové zátarasy alebo 
zľadovatelé   úseky  naprieč  jazdnou  dráhou 
alebo  pred  vstupmi  a  vjazdmi  do  budov,  na 
miestach priechodov pre chodcov, na plochách 
potrebných na nakladanie a vykladanie tovaru a 
na miestach určených na odvoz odpadu.

(5) Po  ukončení  zimného  obdobia  sa  inertný 
materiál  nesmie  ponechať  na  chodníku  ani 
zhŕňať na okraj cesty. Je potrebné bezodkladne 
zabezpečiť  jeho  odvoz  vlastníkom  alebo 
správcom.

§ 8
Spoločné ustanovenia

(1) Ustanovenia  tohto  nariadenia  sa  primerane 
vzťahujú aj na dodržiavanie čistoty a poriadku 
na  zastávkach  miestnej  a  verejnej  dopravy,  v 
priestoroch  verejných  telefónnych  automatov, 
na koľajových telesách hromadnej a železničnej 
dopravy,  pri  nádobách  a  košoch  na  odpad 
patriacich týmto subjektom.

(2) Nariadením o čistote a poriadku v mestskej časti 
nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických 
osôb  a  fyzických  osôb  upravené  osobitnými 
právnymi predpismi.

§ 9
Sankcie

Kontrolu  dodržiavania  ustanovení  tohto nariadenia 
vykonávajú  zamestnanci  mestskej  polície, 
zástupcovia  mestskej  časti,  v  súčinnosti  s 
poverenými pracovníkmi príslušného orgánu štátnej 
správy.
(1) Fyzická osoba,  ktorá  poruší   toto   nariadenie, 

dopúšťa  sa  priestupku  proti  verejnému 
poriadku,  za  ktorý  možno  uložiť  pokutu  v 
priestupkovom konaní do 1 000 Sk, v blokovom 
konaní  do  1000  Sk13/.  Pokutu  v blokovom 
konaní  ukladá a vyberá  Okresná stanica  MsP 
Bratislava II.

(2) Právnickej  osobe  alebo  fyzickej  osobe 
oprávnenej  na  podnikanie,  ktorá  poruší  toto 
nariadenie  môže  starosta  uložiť  pokutu  do 
výšky 200 000 Sk 14/, 15/.   

Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy 
sa  starosta  dozvedel  o  tom,  kto  sa  porušenia 
dopustil,  najneskôr  však  do  1  roka  od  vzniku 
konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

§ 10
Záverečné ustanovenie

Toto  nariadenie  nadobúda  účinnosť  pätnástym 
dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava Ružinov č.15/2000 zo 14.12.2000 o 
dodržiavaní  čistoty  a  poriadku  na  území  mestskej 
časti Bratislava Ružinov .

Ing. Pavol  K u b o v i č,  v. r.
         starosta

za správnosť zodpovedá: RNDr. Richterová L.
                                         referát ŽPAVPS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1/ §  5  ods.  2  Všeobecne  záväzného  nariadenia 

hlavného  mesta  Slovenskej  republiky 
Bratislavy  č.  6/2002  o  nakladaní  s 
komunálnymi  odpadmi  a  drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy

2/ §  9  ods.  5  zákona  č.135  /1961  Zb.  o 
pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov

3/ §20  zákona  č.135/1961/Zb.  o  pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov

4/ zák.  č.  219/1996  Z.  z.  o  ochrane  pred 
zneužívaním  alkoholických  nápojov  a  o 
zriaďovaní  a prevádzke  protialkoholických 
záchytných izieb 

5/ Zákon  č. 67/1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov
6/ §13n  ods.  2  zákona  514/2001  Z.z.  o  ochrane 

zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
7/ §  5  ods.  2  Všeobecne  záväzného  nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 6/2002 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a  drobnými  stavebnými  odpadmi  na  území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

8/ Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve 
v platnom znení 

9/ napríklad:  Všeobecne  záväzné  nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č.8/1993  o  starostlivosti  o  verejnú  zeleň  na 
území  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky 
Bratislavy,  všeobecne  záväzné  nariadenie 
č.13/2000 mestskej  časti  Bratislava Ružinov o 
užívaní miestnych  pozemných  komunikácií  a 
verejných priestranstiev, a pod.

10/ § 44 ods.  3 vyhlášky 532/2002 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú  podrobnosti  o  všeobecných 
technických  požiadavkách  na  výstavbu  a  o 
všeobecných  technických  požiadavkách  na 
stavby  užívané  osobami  s   obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie

11/ § 9 ods. 2 zákona č.135/1961/Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov

12/ Čl.  6  ods.  2  písm.  e)  štatútu  hlavného  mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy

13/ §46  a  §84  zákona  č.372/1990  Zb.  o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov

14/ §  28  zákona   č.   377/1990   Zb.   o hlavnom 
meste  Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov

15/ §13 ods. 8 písm. a), b) zákona č. 369/1990  Zb. 
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších 
predpisov
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