VZN č.1 / 2010 o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010
o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti
Bratislava – Devín
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona SNR
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Predmetom úpravy podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o starostlivosti o
verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín (ďalej len „VZN“) je určenie
podmienok a zásad starostlivosti pri dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty a
starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín (ďalej len „mestská časť“).
(2) Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty a starostlivosti o zeleň je základným
predpokladom ochrany a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a
občianskeho spolunažívania.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) verejným priestranstvom verejne prístupné pozemky na území mestskej časti, najmä tie
na ktorých je ulica1), cesta, chodník, zástavka verejnej hromadnej dopravy, námestie, schody,
trhovisko, parkovisko, park, detské ihrisko, pieskovisko a les slúžiaci na rekreáciu, vo
vlastníctve, správe alebo užívaní mestskej časti alebo hlavného mesta SR Bratislava,
b) verejnosti prístupným miestom je miesto vo vlastníctve, správe alebo užívaní fyzickej
osoby alebo inej právnickej osoby ako je uvedené v písm.a), prístupné pre verejné užívanie
tretím osobám,
c) užívaním verejného priestranstva a verejnosti prístupného miesta je využívanie
uvedených priestorov obyvateľmi mestskej časti ako aj inými osobami obvyklým spôsobom
alebo ich využívanie osobitným (zvláštnym) spôsobom v rozsahu príslušného oprávnenia alebo
povolenia,
d) nehnuteľnosťou pozemky a trvalé a dočasné stavby,
e) zariadením verejného priestranstva a verejnosti prístupného miesta drobné stavby,
napr. odpadový kôš, lavička, cyklostojan, informačné a reklamné tabule a značky, komponenty
detského ihriska, pieskoviska, vrátane predmetov trvale alebo dočasne umiestnených na
nehnuteľnosti,
f) mestskými komunikáciami Devínska cesta, Kremeľská, Nám. práce, Hutnícka, Brigádnická,
Hradná v úseku od Kremeľskej po Brigádnickú, Slovanské nábrežie v úseku od Hutníckej po
Kremeľskú,
g) miestnymi komunikáciami Mládežnícka, Kozičova, Rytierska, Lomnická, Štítova, Štrbská,
Muránska, Avarská, Rímska, Slovienská, Hradná v useku od Brigádnickej po Muránsku,
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Slovanské nábrežie v úseku od Hutníckej po Muránsku,
h) chodníkom komunikácia alebo jej časť určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od
vozovky výškovo alebo iným spôsobom,
i) vlastníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá preukáže právny vzťah k
nehnuteľnosti listom vlastníctva z katastra nehnuteľností,
j) správcom
1. fyzická osoba alebo právnická osoba poverená vlastníkom vykonávať správu a údržbu
verejného priestranstva alebo verejnosti prístupného miesta na základe právneho vzťahu,
2. vlastník nehnuteľnosti, ak nepreniesol povinnosti, vyplývajúce z tohto nariadenia, na inú
osobu,
k) užívateľom fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na užívanie verejného
priestranstva alebo verejnosti prístupného miesta, ktoré nie je v jej vlastníctve ani v správe,
l) poriadkom stav, ktorý zabezpečuje užívanie verejného priestranstva a verejnosti prístupného
miesta na účely, na ktoré sú určené, v obvykle primeranej čistote, ako aj opatrenia na jeho
udržanie,
m) narušením poriadku znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva a verejnosti
prístupného miesta,
n) udržiavaním čistoty a zjazdnosti mestských a miestnych komunikácií sa rozumie najmä
ich zametanie, kropenie, umývanie, odstraňovanie snehu a poľadovice a čistenie kanalizačných
a uličných (dažďových) vpustí,
o) obnovením poriadku opatrenia, ktorými sa predchádza, zabraňuje alebo odstraňuje
znečistenie, poškodzovanie verejného priestranstva a verejnosti prístupného miesta,
p) verejnou zeleňou súbor drevín (stromov a kríkov), bylín a neživých prvkov verejného
priestranstva a verejnosti prístupného miesta, ktorý sa vyvinul prirodzeným spôsobom alebo
zámerným, cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom a tvorí prírodnú časť
životného prostredia mesta,
r) vodnými prvkami vodné toky, jazerá, vodné nádrže, pramene, studničky, fontány a pitné
fontány,
s) alkoholickými nápojmi liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako
0,75 objemového percenta alkoholu,
t) hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk,
ktorý individuálne silne obťažuje človeka2).
Starostlivosť o verejný poriadok
§3
Zodpovednosť za poriadok
(1) Za poriadok na verejnom priestranstve, verejnosti prístupnom mieste, nehnuteľnosti alebo
zariadení verejného priestranstva zodpovedá prioritne jeho užívateľ. Ak užívateľ nie je
relevantný, za poriadok zopovedá správca. Ak správca nie je zriadený, za poriadok zodpovedá
vlastník. Ak došlo k narušeniu poriadku, je zodpovedný užívateľ, správca alebo vlastník povinný
bezodkladne obnoviť poriadok.
(2) Vlastník, správca alebo užívateľ, ktorý je zvolávateľ zhromaždenia alebo organizátor
verejného, kultúrneho alebo športového podujatia, zodpovedá počas podujatia za poriadok
verejného priestranstva a verejnosti prístupného miesta, na ktorom sa zhromaždenie koná. Po
skončení podujatia, ak došlo k narušeniu poriadku v mieste konania podujatia a v jeho
bezprostrednom okolí, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť bezodkladné obnovenie
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poriadku.
(3) Za udržiavanie čistoty a zjazdnosti mestských komunikácií okrem ich časti - chodníkov
zodpovedá Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré môže týmito činnosťami poveriť a výkon správy
previesť na iný subjekt (správcu).
(4) Za udržiavanie čistoty a zjazdnosti miestnych komunikácií, okrem ich časti – chodníkov,
zodpovedá mestská časť, ktorá môže týmito činnosťami poveriť a výkon správy previesť na iný
subjekt (správcu).
(5) Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktorá hraničí s mestskou
alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo
užívatelia týchto nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo
snehom.
(6) Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti dbá na to, aby pri vykonávaní stavebných
prác3) (napríklad výkopových, zatepľovacích, rekonštrukčných prác) jeho činnosťou nedošlo k
narušeniu poriadku na verejných priestranstvách a verejnosti prístupných miestach. Ak došlo k
narušeniu poriadku, ktorému sa v súvislosti so stavebnými prácami nedalo zabrániť, je povinný
na vlastné náklady zabezpečiť jeho následné bezodkladné obnovenie. Ak stavebné a obdobné
práce vykonáva iná fyzická osoba alebo iná právnická osoba, za poriadok pri ich vykonávaní
zodpovedajú tieto osoby.
(7) Na udržiavanie poriadku na verejných priestranstvách, ktorými sú priľahlé chodníky k
prevádzkarni, obchodov, služieb, hotelov, reštauračných a pohostinských zariadení dbajú ich
vlastníci, správcovia alebo užívatelia.
(8) Produkt, ktorý vznikne udržiavaním poriadku je povinný vlastník, správca alebo užívateľ
zlikvidovať alebo zhodnotiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi4).
§4
Udržiavanie poriadku na verejnom priestranstve a verejnosti prístupnom mieste
(1) Vlastník, správca alebo užívateľ má povinnosť navodzovať a trvalo udržiavať pokojný stav
medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom došlo k
obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä nad mieru primeranú pomerom
k obťažovaniu iných obyvateľov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami,
pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, alebo nechať chované a
držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá a verejnosti prístupné miesta bez dozoru a
kontroly.
(2) Za účelom dodržania poriadku na verejnom priestranstve a verejnosti prístupnom mieste, sa
zakazuje:
a) natrvalo odkladať alebo odhadzovať rôzne predmety (napríklad papier, škatuľu, fľašu,
plechovku, ohorok od cigarety) na miesta, ktoré na to nie sú určené, vrátane bezprostredného
okolia stanovíšť zberných nádob a kontajnerov4),
b) vysypávať a rozsýpať odpad a prepravovaný materiál,
c) skladovať alebo spaľovať odpad akéhokoľvek druhu a odstavovať staré vozidlá5),
e) skladovať stavebný materiál a odpad a výkopovú zeminu bez ohlásenia alebo nad rámec
ohlásenia podľa osobitého predpisu6),
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r) nakladať a vykladať tovar a iný materiál na verejnom priestranstve, okrem prípadov, ak sa to
nedá uskutočniť mimo verejného priestranstva,
f) znečisťovať nečistotami zavážanými kolesami vozidiel alebo jazdiť vozidlom, ktoré nákladom
znečisťuje verejné priestranstvo a verejnosti prístupné miesto,
g) umývať a čistiť motorové vozidlo s výnimkou nutného čistenia skla, reflektora, koncového
a smerového svetla a evidenčného čísla vozidla,
h) umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty na iných miestach, ako na to určených,
i) svojvoľne kresliť a písať na iné miesta, ako na miesta na to určené,
j) premiestňovať zariadenia verejného priestranstva a verejnosti prístupného miesta,
m) znemožňovať odvoz odpadu, najmä zastavením alebo státím motorového vozidla pred
stanovišťom zberných nádob alebo kontajnerov4),
n) vypúšťať zvieratá na verejné priestranstvo a verejnosti prístupné miesto bez dozoru a
kontroly,
o) rozsýpať krmivo zvieratám,
p) ponechať na verejnom priestranstve a verejnosti prístupnom mieste tuhé exkrementy zvierat,
r) rozsýpať alebo ponechať na verejnom priestranstve a verejnosti prístupnom mieste bioodpad
(pokosenú trávu, konáre stromov a pod.).
(3) Mestská časť zabezpečí za účelom dodržiavania poriadku na verejných priestranstvách
pristavenie veľkoobjemových kontajnerov4) najmenej dvakrát do roka, pričom miesto a termín
oznámi najmenej štrnásť dní pred ich pristavením obvyklým spôsobom.
(4) Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú povinnosť zabezpečovať poriadok na
verejných priestranstvách a verejnosti prístupných miestach, sú povinné primerane zabezpečiť
aj dostatočný počet kontajnerov a zberných nádob, tieto pravidelne a podľa potreby i viackrát
vyprázdňovať a dbať o ich riadny stav a vzhľad.
§5
Udržiavanie poriadku na chodníkoch
(1) Udržiavanie poriadku na chodníku sa zabezpečuje zametaním, kropením proti prašnosti,
odstraňovaním snehu, ľadu, náletovej zelene, blata, odpadkov a iných nečistôt.
(2) Chodníky je nutné udržiavať v poriadku po celej šírke, pokiaľ je ich oddelenie od vozovky
zreteľne výškovo alebo vodorovne definované. Odstrániť sneh a ľad z chodníka je nutné v takej
šírke, aby bolo zabezpečené jeho bezkolízne užívanie, minimálne v šírke 0,75 m a optimálne
1,5 m.
(3) Pri odstraňovaní a hromadení snehu je ho možné umiestniť aj na priľahlé verejné
priestranstvo, pričom treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody cez jazdnú dráhu alebo
príchody a vjazdy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie tovaru, paliva, odvozu
komunálneho odpadu a pod...
§6
Udržiavanie poriadku na nehnuteľnostiach
(1) Nehnuteľnosti musia byť ich vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi udržiavané tak, aby
svojím stavom nenarúšali vzhľad a životné prostredie mestskej časti a neohrozovali bezpečnosť
občanov.3)
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(2) Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný zapojiť sa do systému zberu
odpadov4) a pravidelne v určený čas sprístupniť zbernú nádobu pre jej vyprázdnenie.
§7
Udržiavanie čistoty a zjazdnosti mestských a miestnych komunikácií
(1) Udržiavanie čistoty a zjazdnosti mestských a miestnych komunikácií sa zabezpečuje
zametaním, kropením proti prašnosti, odstraňovaním snehu, ľadu, náletovej zelene, blata,
odpadkov a iných nečistôt.
(2) Zjazdnosť mestských a miestnych komunikácií v zimnom období sa zabezpečuje zhŕňaním a
pluhovaním snehu a posýpaním povrchu vozovky prednostne inertným materiálom, v
odôvodnených prípadoch aj chemickým.
(3) Pri hromadení snehu a ľadu sa dbá na to, aby neboli zatarasené prechody cez jazdnú dráhu
alebo príchody a vjazdy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie tovaru, paliva,
odvozu komunálneho odpadu a pod.
§8
Zákaz požívania alkoholických nápojov
(1) Na verejnom priestranstve a verejnosti prístupnom mieste sa zakazuje požívať alkoholické
nápoje. Starosta môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenie požívania
alkoholických nápojov.
(2) Zákaz požívania alkoholických nápojov sa nevzťahuje:
a) na povolené zaujatie verejného priestranstva formou terás, resp. obdobných zariadení
poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby,
b) na podujatia organizované mestskou časťou a hlavným mestom SR Bratislavou alebo
podujatia s vopred udeleným súhlasom mestskej časti.
§9
Ochrana pred hlukom
(1) Ak stavebný úrad neurčí inak, hlučné stavebné, rekonštrukčné, udržiavacie práce vo
vonkajšom aj vnútornom prostredí možno vykonávať na území mestskej časti v pracovných
dňoch a v sobotu v čase 08.00 h – 20:00 hod.
(2) V ostatnom čase, v nedeľu, počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja je
zakázané vykonávať hlučné stavebné, rekonštrukčné a udržiavacie práce alebo vykonávať
údržbu zelene motorovými a elektrickými mechanizmami a iné činnosti s mechanizmami
produkujúcimi hluk.
(3) Každý je povinný zachovávať celoročne nočný kľud v čase medzi 22:00 hod. a 06:00 hod.
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(4) Používanie zábavnej pyrotechniky sa zakazuje, okrem týchto výnimiek:
a) posledný a prvý deň v roku,
b) podujatia organizované mestskou časťou a hlavným mestom SR Bratislavou alebo podujatia
s vopred udeleným súhlasom mestskej časti.
Starostlivosť o verejnú zeleň
§ 10
Ochrana verejnej zelene
(1) Všetky fyzické osoby a právnické osoby sú povinné chrániť verejnú zeleň. Každý, kto
vykonáva činnosť, ktorá môže ohroziť existenciu verejnej zelene, je povinný vykonať všetky
nevyhnutné opatrenia na jej ochranu a zachovanie.
(2) Poškodzovanie verejnej zelene sa zakazuje. Pod pojmom poškodzovanie sa rozumie taký
zásah do verejnej zelene, ktorý naruší jej biologickú a ekologickú funkciu, alebo spôsobí jej
ohrozenie alebo úhyn.
(3) V prípade nebezpečenstva vzniku škôd na verejnej zeleni je vlastník, správca alebo užívateľ
povinný zabezpečiť potrebné opatrenia na odvrátenie ich vzniku, pričom je oprávnený tieto
opatrenia zabezpečiť na náklady toho, kto ohrozenie spôsobil.
(4) V záujme ochrany verejnej zelene sa ďalej zakazuje:
a) jazdiť, zastaviť a stáť motorovými a nemotorovými vozidlami na plochách verejnej zelene,
b) znečisťovať plochy verejnej zelene,
c) zakladať ohne, stanovať a táboriť mimo miest vyhradených na tento účel,
d) vodiť psov do detských ihrísk a cintorínov, ako aj do parkov, ak ich prevádzkový poriadok
neurčuje inak.
§ 11
Údržba a tvorba verejnej zelene
(1) Vlastník, správca alebo užívateľ je povinný zabezpečovať celoročnú údržbu verejnej zelene,
jej živých a neživých prvkov a drobných stavieb (napr. nádoby na kvety, palisády, pitné
fontánky, fontány a pod.), ktoré boli zrealizované ako súčasť sadovníckych úprav, najmä:
a) polievanie mladej výsadby stromov, kríkov a záhonov v čase vlahového deficitu,
b) odstraňovanie buriny,
c) ochranu proti škodcom a chorobám,
d) obmedzovanie chemického posypu,
e) odborné ošetrovanie drevín, kvetín a trávnikov,
f) dopĺňanie uhynutých drevín za nové rovnakého alebo príbuzného druhu.
g) odstraňovanie rušivých vplyvov okolia a podmienok, na ktoré živé prvky verejnej zelene
reagujú nežiadúcim spôsobom,
(2) Tvorba verejnej zelene na území mestskej časti vychádza zo záväzných častí
územnoplánovacej dokumentácie mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy a z osobitných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
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(3) Tvorba verejnej zelene je povinnou súčasťou investičnej činnosti, ktorá sa verejnej zelene
akýmkoľvek spôsobom týka, pričom musí rešpektovať existujúcu verejnú zeleň.
(4) Tvorbu verejnej zelene možno uskutočňovať na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody
a krajiny. Pri tvorbe verejnej zelene je potrebné rešpektovať ochranné pásma inžinierskych sietí.
(5) Verejnú zeleň treba vytvárať v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie zdravotne
neškodného a esteticky vyváženého životného prostredia a potrieb ekologickej stability územia
na k tomuto účelu určených plochách. Pri tvorbe verejnej zelene treba rešpektovať existujúce
prírodné útvary, vrátane modelácie terénu, vodných plôch, existujúcich prirodzených
ekosystémov, jednotlivých drevín a rôznorodosť biotopov.
(6) Na ochranu prírody a krajiny sa vzťahujú osobitné všeobecne záväzné právne predpisy.
§ 12
Vodné prvky
(1) Do vodných prvkov sa zakazuje najmä:
a) vhadzovať smeti, odpad a obdobné veci, alebo ich do vodných prvkov ukladať, najmä na
brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť splavené,
b) vypúšťať alebo vylievať do vodných prvkov tekutiny zdravotne závadné alebo inak
nebezpečné (napr. oleje, pohonné látky, žieraviny a iné tekutiny) a iné škodlivé látky, ktoré by
mohli ohrozovať kvalitu povrchových a podzemných vôd a život v nich, ohrozovať zdravie
a bezpečnosť obyvateľov mesta a užívateľov vodných prvkov, alebo, ktoré by mohli ohroziť
akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodných prvkov,
c) umývať a na brehoch vodných prvkov vykonávať údržbu a opravu strojov a zariadení, najmä
motorových vozidiel,
(2) Na nakladanie s vodami sa vzťahujú osobitné všeobecne záväzné právne predpisy.
§ 13
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú starostom poverení zamestnanci mestskej časti a
zamestnanci Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislava. Vzor poverenia zamestnanca
mestskej časti je uvedený v prílohe.
§ 14
Sankcie
(1) Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom priestupok možno prejednať
v blokovom konaní príslušníkmi Mestskej polície.
(2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN
môže starosta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,-Euro.
(3) Ak nezabezpečí poriadok alebo ak naruší a neobnoví poriadok podľa tohto VZN ten, kto za
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poriadok zodpovedá podľa § 3, môže to vykonať mestská časť alebo iná osoba z jej poverenia;
náklady spojené so zabezpečením alebo s obnovou poriadku bude mestská časť vymáhať od
toho, kto si povinnosť podľa tohto VZN nesplnil. Povinnosť zaplatiť pokutu za porušenie tohto
VZN zostáva nedotknutá.
§ 15
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.3/1991 Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Devín z 10.mája 1991 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti
Devín.
(2) Toto VZN bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti dňa 13.04.2010
uznesením č. 245/2010.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.05.2010.

Ing. Ľubica Kolková, starostka
Mestská časť Bratislava - Devín

––––––––––––––
1) Aktualizovaný Zoznam ulíc mestskej časti Bratislava – Devín, nachádzajúci sa na
www.devin.sk
2) § 2 písm. c) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky e. 549/2007 Z.z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
3) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )
v znení zákona 479/2005 Z. z.,
4) § 2 ods. 5 resp. § 3 ods. 2 písm. d) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení
neskorších všeobecne záväzných nariadení,
5) § 51 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
6) VZN č. 2/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava –
Devín.
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Príloha k VZN č. 1/2010
Vzor poverenia zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti

Poverenie
zamestnanca Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Devín
Podľa ustanovenia § 13) Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2010 o starostlivosti o verejný
poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín poverujem
.............................................. zamestnanca Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Devín
vykonaním kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2010 o starostlivosti o
verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín.

...........................................
pečiatka a podpis starostu

9

