
  

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. ...../2020 

z .............. 2020, ktorým sa mení  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 

10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa § 6 ods. 1 zákona 

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

spojení s § 15 ods. 2 písm. a) a § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších prepisov, podľa § 6a 

zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a  

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 

z 27. júna 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

 

sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 

10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len „VZN“) sa mení takto: 

 

1. Z § 6 ods. (1) VZN sa vypúšťa písm. c). Slovné spojenie „internetového rozhrania“ sa 

mení na slovné spojenie „webového rozhrania“.   

§ 6 ods. (1) VZN sa mení a jeho znenie je nasledovné:  

 

(1) Parkovací lístok možno zakúpiť prostredníctvom: 

a) webového rozhrania vrátane mobilnej aplikácie alebo 

b) SMS správy. 

 

2. Posúva sa účinnosť VZN v zmysle § 21 ods. (2) VZN na deň 01.10.2020.  

§ 21 ods. (2) VZN sa mení a jeho znenie je nasledovné:  

 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti dňa 12.12.2019 

a účinnosť nadobúda dňa 01.10.2020. 

 

 

Článok II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2020 z ............2020 bolo schválené Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa .............. uznesením číslo .............. 

a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

V Bratislave, dňa ...................2020                

                                                                                                        Mgr. Rudolf Kusý 

              s t a r o s t a 
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