
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava  
Ružinov č. 13/2000 o užívaní miestnych pozemných komunikácií a 

verejných priestranstiev  
zo 14.12.2000 

Miestne zastupiteFstvo mestskej časti Bratislava Ružinov podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a podFa či. 26 
ods. 4 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a 
Prílohy č. 1, bod 30. ustanovuje: 

§1 

Úvodné ustanovenia 

(l)Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len ,,nariadenie"/ upravuje užívanie pozemných 
komunikácií III. a IV. triedy l) /ďalej len „cesty"/ a verejných priestranstiev v správe mestskej 
časti Bratislava Ružinov / ďalej len „ mestská časť" /. 

(2) Na účely tohto nariadenia 
a/ cestami sa rozumejú všeobecne prístupné a užívané miestne a účelové komunikácie, ulice 
a parkoviská v správe mestskej časti, verejné priestranstvá ktoré slúžia miestnej doprave a sú 
zaradené do siete miestnych pozemných komunikácií   , 
b/ verejným priestranstvom sa rozumejú všetky verejnosti prístupné pozemky, komunikácie, 
ulice, cesty, chodníky, schody, námestia, parkoviská, verejná zeleň v správe mestskej časti, 
c/ vozidlom sa rozumie, motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a zvláštne motorové 
vozidlo 3), ďalej prípojné vozidlo /obvtný, nákladný a iný príves, náves/, ktoré spolu s 
vozidlom môže tvoriť jazdnú súpravu, 4)

 
d/ užívaním ciest a verejných priestranstiev sa podľa tohto nariadenia rozumie obvyklý 
spôsob užívania ciest a verejných priestranstiev, ak to nevylučujú osobitné predpisy 5) najmä 
státie, odťahovanie vozidiel a odstraňovanie prekážok  , 
e/ zvláštnym užívaním ciest a verejných priestranstiev sa rozumie ich užívanie iným než 
obvyklým spôsobom, alebo na iné účely, než na ktoré sú určené; podmienky zvláštneho 
užívania ciest a verejných priestranstiev ako je zaujatie priestranstva, rozkopávkové práce, 
povolenie na vybudovanie vjazdu na miestnu komunikáciu, uzávierky a obchádzky 
ustanovuje cestný správny orgán mestskej časti, rozhodnutím alebo záväzným stanoviskom, 

1) §2 písm.b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.315/1996 Z.z .o premávke na pozemných 
komunikáciách. 

2) § l ods. 2 pism.c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov čl.56 
ods. I písm. b) Štatútu hlavne mesta Slovenskej republiky  Bratislavy a§ 4b zákona č.135/1961 Zb. 

3) § 2 písm . x.), y), ay) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.315/1996 Z.z. 
4) § 2 pism.at) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. 
5) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

6) § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.315/1996 Z.z 



f/ za prekážku cestnej premávky sa považuje všetko, čo môže ohroziť bezpečnosť alebo 
plynulosť cestnej premávky, najmä stavebný materiál alebo iné predmety, prípadne aj voiidlo 
ponechané na ceste a technické chyby v zjazdnosti cesty, 

(3)Riadne užívať cesty a verejné priestranstvá na území mestskej časti môžu len vozidlá, ktoré 
nie sú vyradené z cestnej premávky 7). Pre vozidlá z cestnej premávky vyradené, platia 
primerane ustanovenia § 4 tohto nariadenia. 

(4) Na cestách a verejných priestranstvách v správe mestskej časti, v čase od 21,00 do 6,00 
hodín, nesmú stáť vozidlá obmedzujúce ostatných účastníkov cestnej premávky. 

(5)Vlastníci a držitelia vozidiel, ktorých sa obmedzenie týka si môžu podľa odseku 4 
zabezpečiť státie vozidla vo vlastných priestoroch alebo v priestoroch, ktoré užívajú na 
základe iného než vlastníckeho práva alebo v priestoroch v správe mestskej časti, 
vyhradených na tento účel. Zoznam vyhradených parkovacích plôch pre nákladné vozidlá, 
autobusy, prívesy, návesy a špeciálne vozidlá tvorí Prílohu tohto nariadenia. 

§2 

Státie a parkovanie vozidiel 

(1) Vodič smie zastaviť a stáť 
a/ na ceste, ak to nevylučuje § 22 alebo § 60 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na 
pozemných komunikáciách a podmienky stanovené týmto nariadením, 
b/ na parkovisku bez organizovanej prevádzky, 
c/ na parkovisku s organizovanou prevádzkou, 
d/ na vyhradenom parkovacom mieste, pre ktoré bol vydaný parkovací preukaz, 
e/ na verejnom priestranstve na základe vydaného rozhodnutia podľa § 6 tohto nariadenia. 

(2)Ak ide o státie podľa odseku 1 písm. c/ a d/ môže byť státie vozidiel počas dňa upravené 
Časovým obmedzením. 

(3) Parkovisko bez organizovanej prevádzky je plocha určená na státie vozidla, vyznačená na 
tento účel  dopravným značením D 11a-D l lg  8). 

(4) Parkovisko s organizovanou prevádzkou je plocha určená na státie vozidiel, vyznačená na 
tento účel dopravným značením D12 - Dl3 . Státie na tomto parkovisku sa riadi 
prevádzkovým poriadkom, ktorý vydáva starosta mestskej časti. 

 

7) §§101 a 102 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.315/1996 Z. z. .o premávke na pozemných 
komunikáciách. 

8) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Č.90/1997Z.Z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o premávke na pozemných komunikáciách. 



(5) Prevádzkový poriadok parkoviska s organizovanou prevádzkou musí byť zverejnený na 
viditeľnom mieste a obsahuje najmä 
a/ názov prevádzkovateľa parkoviska, 
b/ vymedzenie času organizovanej prevádzky parkoviska, 
c/ práva a povinnosti užívateľa parkoviska, 
d/ práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska. 

(6)Na území mestskej časti je možné pre potreby fyzických osôb a právnických osôb prenajať 
si vyhradené parkovacie miesto na existujúcich alebo novovybudovaných parkoviskách, 
alebo na cestách v správe mestskej časti. Pre zdravotne ťažko postihnutých, zdravotne ťažko 
postihnutých so sprievodom a pre potreby TAXI služby, sa vyhradené parkovacie miesto 
neprenajíma a neplatí miestny poplatok. Takto určené parkovacie miesto sa vyznačuje 
osobitným označením 01, 02 a 03 a vodorovným dopravným značením V 10d. 

(7)Vyhradené parkovacie miesto možno prenajať len na dobu určitú . Povolenie na prenájom 
vydáva mestská časť. Prenájom parkovacieho miesta možno zrušiť ak si to vyžaduje 
všeobecný záujem, oprava a údržba miesta alebo cesty alebo verejného priestranstva či 
nesplnenie podmienok prenájmu držiteľom povolenia. 

(8)Za vyhradené parkovacie miesto platí žiadateľ miestny poplatok 9). 

(9)Vyhradené parkovacie miesto je plocha určená na státie vozidla, vyznačená na tento účel 
dopravnou značkou D 12 a V 10d . 

(10) Stáť na vyhradenom parkovacom mieste môže vozidlo, ktorého vodič umiestnil na 
viditeľné miesto za predným sklom vozidla povolenie / parkovací preukaz/ vydané 
mestskou Častou. Týmto nieje dotknuté ustanovenie pravidiel cestnej premávky o zastavení 
a státí vozidiel bez povolenia, nepresahujúce 3 minúty podľa osobitného predpisu 10). 

(11)Vyhradené parkovacie miesto sa zriaďuje na základe povolenia vydaného mestskou 
časťou, po dohode s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy a s príslušným 
Okresným dopravným inšpektorátom, alebo vlastníkom /správcom/ dotknutého pozemku . 

§3 

Zóna s obmedzeným státím 

(l)Zóna s obmedzeným státím je oblasť vymedzená dopravným značením. 

(2)Začiatok a koniec zóny s obmedzeným státím je vyznačený zvislými dopravnými značkami 
D56a a D 56b s dodatkovou tabuľkou označujúcou čas obmedzeného státia. 

9) Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Ružinov č. 14/2000 o miestnych poplatkoch 
10) § 24 ods.1 pism, .1 / zákona Národnej rady Slovenskej republiky 6.315/1996 Z.z.o premávke na pozemných 

komunikáciách. 



§4 Odstraňovanie prekážok v cestnej premávke (l)Kto spôsobil 
prekážku v cestnej premávke, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak tak neurobí, 
odstráni ju na jeho náklady správca cesty  11). 

(2) Na cestách v správe mestskej časti je možné odstrániť vozidlo , ktoré bolo ponechané na 
ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, aj keď netvorí prekážku v cestnej 
premávke, ak je 
a/ ponechané na mieste, kde je pre také vozidlo zastavenie alebo státie zakázané, b/ bez 
pripevnenej tabuľky s evidenčným Číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez 
čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu alebo bez názvu a sídla 
držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane, s výnimkou dvojkolesových vozidiel, c/ 
bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo 
poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke a ani nechať stáť na 
ceste 12). Na účely tohto nariadenia sa takéto vozidlo považuje za pevnú prekážku v cestnej 
premávke podľa osobitných predpisov 13). 

(3) O tom, či vozidlo tvorí prekážku v cestnej premávke alebo ak ide o vozidlo podľa odseku 
2 môže na mieste rozhodnúť zamestnanec mestskej polície alebo príslušník Policajného 
zboru. 

(4) Odstránenie prekážky alebo vozidla z cesty alebo verejného priestranstva vykoná za 
mestskú časť poverená organizácia na náklady jeho vlastníka alebo držiteľa. 

(5) Vlastník alebo držiteľ vozidla vyradeného z evidencie 14) odstráni na vlastné náklady 
takéto vozidlo z cesty alebo verejného priestranstva v správe mestskej časti, a to do 30 dní 
odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak tak neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla 
organizácia poverená mestskou Časťou na náklady vlastníka alebo držiteľa vozidla. 
Umiestnenie takéhoto vozidla mimo súkromného pozemku je vlastník alebo držiteľ povinný 
doriešiť s mestskou časťou podľa § 6 tohto nariadenia. 

(6) Odstránenú prekážku v cestnej premávke alebo vozidlo umiestni mestská časť na 
stráženom parkovisku určenom na tieto účely. Vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla alebo 
vlastníkovi odstránenej prekážky sa vozidlo alebo prekážka vydá po uhradení nákladov 
spojených  s odstránením vozidla alebo prekážky, vrátane nákladov za ich  uskladnenie. 

(7) Ak vlastník, držiteľ alebo iná oprávnená osoba príde k odstraňovanému vozidlu 
alebo k prekážke v čase, keď je už naložená na odťahovacie zariadenie, premiestni 
odťahovacie zariadenie vozidlo alebo prekážku na najbližšie miesto, kde neprekáža cestnej 
premávke. Vozidlo alebo prekážka sa môže vydať po úhrade nákladov za už vykonané 
úkony vzniknuté v súvislosti s ich odstránením podľa odseku 6 poverenej organizácii a 
po vydaní potvrdenia o prevzatí veci. 

11) § 3d zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov čl. 
56 ods. 1 písm b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

12) §94 ods.4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.315/1996 Z.z.o premávke na pozemných 
komunikáciách. 

13)§20 zákona č.135/1961 Zb. 
14)§91 ods.2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č315/1996 Z.z. 



(8) Vozidlo stojace na pozemnej komunikácii  v súlade s   pravidlami  cestnej premávky 
netvoriace prekážku v cestnej premávke, možno odtiahnuť z dôvodu všeobecného záujmu 
najmä za účelom uvoľnenia trasy, požiaru, havárie a podobne. Za odtiahnutie sa v týchto 
prípadoch úhrada neplatí. 

(9) Oprávnenia vyplývajúce z tohto ustanovenia sa okrem odseku 8 nevzťahujú na označené 
vozidlá telesne postihnutých občanov. 15) 

§5 Opustené 
vozidlá 

(1) Na cestách alebo verejnom priestranstve v správe mestskej časti nie je povolené ponechať 
opustené vozidlo ako aj vozidlo, ktoré svojim technickým stavom a vzhľadom vykazuje 
znaky kovového odpadu a ohrozuje životné prostredie a bezpečnosť občanov. 

(2) Za opustené vozidlo / prekážku/ sa na účely tohto nariadenia považuje vec 16) /vozidlo/, 
ktorého sa jeho vlastník alebo držiteľ svojím konaním alebo prejavom vôle vzdal v úmysle ho 
ďalej nevlastniť alebo užívať. 

(3 ) Mestská časť umiestni na opustené vozidlo a vyvesí na svojej úradnej tabuli vo vestibule 
budovy úradu výzvu obsahujúcu popis opusteného vozidla, termín do ktorého si vlastník 
môže opustené vozidlo /prekážku/ z cesty alebo verejného priestranstva odstrániť 

(4) Po uplynutí termínu určeného vo výzve, mestská časť ohlási odstránenie takéhoto 
vozidla Okresnému úradu Bratislava 2 a príslušnému Okresnému dopravnému inšpektorátu 
s tým, že vozidlo alebo prekážka bude uskladnená vo vyhradenom priestore po dobu 1 roka. 

(5) Ak sa vlastník opusteného vozidla /prekážky/ prihlási v jednoročnej lehote, začínajúcej 
plynúť dňom vyvesenia výzvy, vozidlo sa mu vydá za podmienok uvedených v § 4 odsek 6. 
Ak  sa  v stanovenej lehote vlastník k opustenému vozidlu neprihlási,   zabezpečí jeho 
likvidáciu mestskou Časťou poverená organizácia alebo Okresný úrad Bratislava 2. Nároky 
mestskej časti na úhradu finančných nákladov spojených s odstránením  opusteného vozidla 
alebo jeho  uskladnením   sa  vysporiadajú v  súčinnosti  s  okresným   úradom. 

(6) Odstraňovanie a likvidáciu opustených vozidiel a ich častí vykazujúcich znaky odpadu 
podľa osobitných predpisoch 17) zabezpečí organizácia poverená mestskou časťou. 

15)Vyh!áška č.90/l997 Z.z. 
16) § 135 Občianskeho zákonníka. 
17) §2 zákona č. 238/1991 Zb.o odpadoch v znení neskorších predpisov. 



§6 Zvláštne užívanie ciest a verejného 
priestranstva 

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná pre potreby umiestnenia vozidla 
vyradeného z evidencie , alebo odstránenia prekážky, stavebného materiálu, zariadení, 
atrakcii alebo skládky na dobu dlhšiu ako 24 hodín, požiadať mestskú časť o vydanie súhlasu 
na zaujatie cesty alebo verejného priestranstva. 

(2) Zaujať cestu alebo verejné priestranstvo možno len po vydaní rozhodnutia mestskej časti 
o zvláštnom užívaní cesty alebo verejného priestranstva a po zaplatení správneho poplatku 18). 

(3) O zvláštne užívanie cesty alebo verejného priestranstva je žiadateľ povinný požiadať 
mestskú časť osobitnou žiadosťou, ktorá obsahuje 
a/ meno a adresu žiadateľa, 
b/ účel a dobu zaujatia cesty alebo verejného priestranstva, 
c/ situačný nákres s vyznačením miesta a rozsahu zaujatia cesty alebo verejného priestranstva, 
e/ meno a adresu osoby zodpovednej za splnenie podmienok rozhodnutia o zvláštnom užívaní 
cesty alebo verejného priestranstva. 

§7 Rozkopávkové 
práce 

(1) Cesty alebo verejné priestranstvá v správe mestskej časti je povolené rozkopať len na 
základe príslušného rozhodnutia a po zaplatení správneho poplatku . 

(2) Rozhodnutie vydáva mestská časť na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom 
tlačive podľa osobitného predpisu 19) . 

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vlastníka alebo správcu inžinierskej siete, ak je 
rozkopanie cesty alebo verejného priestranstva nevyhnutné z dôvodu poruchy 20) /havárie/ 
na inžinierskej sieti uloženej pod povrchom a vzniká nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia. 

(4) Vlastník alebo správca poškodenej inžinierskej siete je povinný do 12 hodín od zistenia 
poruchy, oznámiť jej vznik mestskej časti, ktorá dodatočným rozhodnutím určí podmienky 
uvedenia cesty alebo verejného priestranstva do pôvodného stavu. Vydanie dodatočného 
rozhodnutia nepodlieha poplatkovej povinnosti. 

(5) Rozkopanie ciest a ich pomocných cestných pozemkov, v súvislosti s uložením 
inžinierskych sietí, v prípadoch novej výstavby sídlisk alebo pri ucelenej prestavbe existujúcej 
zástavby, sa vykonáva podľa osobitných predpisov . 

18) Položka č.65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov. 

19)§ 8 zákona č.135/1961 Zb o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a všeobecne 
záväzného nariadenie   hlavného   mesta  Slovenskej   republiky   Bratislavy    č. 12/1996 o  vykonávaní 
rozkopávkových prác na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

20)§3b zákona č.135/1961 Zb. 
21) § 18 ods.3 až 6 zákona č. 135/1961 Zb. 



§8 

Pripájanie pozemných komunikácií 

(1)0 pripájaní na miestne a účelové pozemné komunikácie /cesty/ a o povolení na zriadenie 
vjazdu z miestnej pozemnej komunikácie na susedné nehnuteFnosti, ich úpravách alebo 
zrušení rozhoduje s ohľadom na ochranu pozemných komunikácii a na bezpečnosť cestnej 
premávky mestská časť. 

(2) Za vydanie rozhodnutia sa vyberá správny poplatok. 

§9 Uzávierky, obchádzky a 
odklony 

(1) Užívanie ciest v správe mestskej časti, môže byť obmedzené vykonaním uzávierky, 
obchádzky alebo odklonu cestnej premávky. 

(2)0 uzávierke, obchádzke a odklone rozhoduje na návrh mestskej časti, hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava, po dohode s príslušným Okresným dopravným 
inšpektorátom , na základe písomnej žiadosti. Podmienky povoľovania uzávierok, obchádzok 
a odklonov upravuje osobitný predpis 22). 

§10 
Sankcie 

(1) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže starosta mestskej časti uložiť 
pokutu do 200 000 Sk 23). 

(2) 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. 

(3) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie sa dopustí priestupku a môže jej byť uložená 
pokuta v blokovom konaní do 500 Sk, v priestupkovom konaní do 1 000 Sk 24). 

 

22) §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
23) § 28 zákona č.377/1990 Zb.o hlavnom Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. 
24) § 46 a § 84 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 



§11 
Zrušuje sa všeobecné záväzné nariadenie č.13/1993 mestskej časti Bratislava Ružinov z 
18.3.1993 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení všeobecné 
záväzného nariadenia č. 10/1996 mestskej časti Bratislava Ružinov o státí, odťahovaní 
vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mestskej časti Bratislava Ružinov z 
20.1.1997. 

§12 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť   1. januára 2001. 

 

 



Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava Ružinov 
č. 13 /2000 o užívaní miestnych 
pozemných komunikácií a 
verejných priestranstiev 

ZOZNAM 

vyhradených parkovacích plôch pre nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, návesy a špeciálne 
vozidlá na území mestskej časti 

1. Parkovisko Medzilaborecká - Kapušianska ulica Parkovanie vyhradené pre státie 
obytných vozidiel (karavanov) a prívesov ,do celkovej hmotnosti 3 500 kg. 

2. Parkovisko Slovnaftská ulica 
3. Parkovisko pod Prístavným mostom 
4. Parkovisko Gagarinova - Martákova ulica 

Parkovanie   vyhradené   na  státie  nákladných  vozidiel   (bez  obmedzenia  hmotnosti), 
autobusov, prívesov, návesov a špeciálnych vozidiel 


