
                                                        
 

Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov 

              

č. 1/ 2015 

zo dňa 17.02.2015 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov 

mestskej časti 

 

  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov podľa § 1b a § 6 ods. 1 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

v nadväznosti na § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších, čl. 96 ods. 3 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo: 

   

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 17/2001 o používaní 

symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 11 odsek 3 znie: 

 „Používa sa pri oficiálnych príležitostiach (podujatiach), ktoré organizuje alebo sa ich zúčastňuje 

starosta, napríklad pri prijímaní alebo sprevádzaní významných návštev, pri ustanovujúcom 

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov a pri skladaní sľubu 

poslancov.“  

 

2. V § 12 sa vypúšťa odsek 3. 

 

3. Ustanovenie § 13 sa vypúšťa. 

 

4. V § 14 odsek 1 znie: 

„Za porušenie tohto nariadenia môže mestská časť právnickej osobe alebo fyzickej osobe 

oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6.638 eur.“    

 

5. V § 14 odsek 2 znie: 

„Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa keď sa mestská časť dozvedela o tom kto sa 

konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia tohto nariadenia. Pri ukladaní 

pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas a následky protiprávneho konania. Na 

konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“  

 

6. V § 14 odsek 4 znie: 

„Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie sa dopustí priestupku podľa § 46 zákona SNR  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a môže jej byť uložená pokuta do 

výšky 33 eur.“ 

 

Čl. II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 07. marca 2015. 

 

     Dušan Pekár, v. r.  
                            starosta 


