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Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

číslo 5/2021  

 

zo dňa 05.10.2021 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 

o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 07.02.2019, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2019 zo dňa 03.10.2019 a všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 zo 

dňa 01.10.2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač podľa § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov, a podľa čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“): 

 

Čl. I 

 

1. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie: 

 

„§ 7a Prechodné ustanovenia účinné do 31.12.2022 

 

(1) Zmluvné vzťahy vzniknuté na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia po 

nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o podmienkach prenájmu 

parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Lamač, sa uzatvárajú s dobou platnosti 

najdlhšie do 31.12.2022. 

 

(2) Rozhodnutie vydané podľa § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia po nadobudnutí účinnosti 

všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 6/2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej 

časti Bratislava-Lamač sa vydá s možnosťou užívať vyhradené parkovacie miesto  

najdlhšie do 31.12.2022.“ 

 

2. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

 

(5) „Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 bolo schválené miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti uznesením č. 63/2021/VIII zo dňa 05.10.2021 a nadobúda účinnosť dňa 

25.10.2021.“ 

 

Čl. II 

 

Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie 

všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v 

mestskej časti Bratislava-Lamač schváleného uznesením č. 141/2014/VI zo dňa 11.09.2014, v 

znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 11.09.2014 schváleného uznesením č. 
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5/2019/VIII, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 zo dňa 01.11.2019 schváleného 

uznesením č. 121/2019/VIII zo dňa 03.10.2019, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

2/2020 zo dňa 01.10.2020 schváleného uznesením č. 71/2020/VIII, v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2021 zo dňa 05.10.2021 schváleného uznesením č. 63/2021/VIII. 

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením 

č. 63/2021/VIII zo dňa 05.10.2021 a nadobúda účinnosť dňa 25.10.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 MČ Bratislava-Lamač bol  

na úradnú tabuľu vyvesený: 20.09.2021  

z úradnej tabule zvesený: 06.10.2021  

 
 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 MČ Bratislava-Lamač bolo 

na úradnú tabuľu vyvesené: 05.10.2021 

z úradnej tabule zvesené: 20.10.2021 
 

 
 
 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. 

starosta 


