
Stratégia parkovacej politiky 

• Stratégii parkovacej politiky 

predchádzala „Analýza súčasnej situácie 

uličného parkovania v Bratislave“, ktorú 

spracovalo Hlavné mesto BA v roku 2011 

• Analýza poukázala na chýbajúci počet 

parkovacích miest v mestských častiach 

(Petržalka 20 tisíc p.m.) 

 

MČ Bratislava-Petržalka 



Stratégia parkovacej politiky 

• január 2012 – Mestská Stratégia dopravnej 

politiky parkovania na území mesta 

Bratislavy 

• február 2012 – Stanovisko mestskej časti 

Petržalka k „Stratégii“ – MČ sa hlási k 

Stratégii spolu s inými MČ (Ružinov, Nové 

Mesto...) a zároveň pracuje na vytvorení 

špecifík v oblasti parkovania na vlastnom 

území 

 

MČ Bratislava-Petržalka 



Stratégia parkovacej politiky 

• MČ Petržalka pripravila vlastný návrh 

koncepcie pozostávajúcej z dvoch 

krokov: 

a) budovanie kapacít – hromadné garáže 

b) regulovanie parkovania – vytipovanie lokalít 

 

MČ Bratislava-Petržalka 



 

 

a) Budovanie kapacít – hromadné garáže 

 

• rok 2000 – Štúdia rozmiestnenia hromadných garáží 

na území MČ, ktorá vybrala vhodné lokality na 

zástavbu s odporúčaným objemom parkovacích 

miest 

• rok 2011 – List MČ na primátora so žiadosťou o 

správu vytipovaných pozemkov (podľa štúdie) 

potrebných pre výstavbu hromadných garáží 

MČ Bratislava-Petržalka 



 

 

 

 

 

 

 

Lokalita Parcela Druh pozemku Vlastník Návrh 

Orientačný 

počet 

navrhovaných 

parkovacích 

státí 

Miesta vhodné na parkovacie domy – Petržalka 

Rovniankova 1440 

Zastavané 

plochy a 

nádvoria 

Hlavné mesto – 

pozemok 

zverený do 

správy 

1.PP 

3.NP 
184 

Lachova 74 

Zastavané 

plochy a 

nádvoria 

Pozemok 

zverený do 

správy 

2.PP 

1.NP 
156 

Holíčska 1580 
Ostatné 

plochy 
Hlavné mesto 

1.PP 

2.NP 
140 

Miesta vhodné na parkovacie domy vo vybraných lokalitách Dvory IV a Malé Centrum, Lúky VII a 

VIII 

Jungmannova 4460 
Ostatné 

plochy 
Hlavné mesto 

1.PP 

1.NP 
71 

Jasovská 2475/2 

Zastavané 

plochy a 

nádvoria 

Pozemok 

zverený do 

správy 

5.NP 308 

MČ Bratislava-Petržalka a) Budovanie kapacít – hromadné garáže 

(podľa „Štúdie“) 
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 Kritériá pre posúdenie výstavby parkovísk a 

hromadných garáží 

 v apríli 2012 – Rokovania s potenciálnymi 

investormi/dodávateľmi 

 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom 

nehnuteľností 

MČ Bratislava-Petržalka 



b) Regulovanie parkovania – vytipovanie 

lokalít 
 

Regulovanie parkovania (zásady): 
 zrušiť v súčasnosti platný systém vydávaných povolení 

vyhradených parkovísk 

 lokality pre výstavbu nových parkovísk (pilotné dve 

lokality) 

 vytvorenie rezidenčných zón 

 zjednosmernenie 

 vyznačenie existujúcich parkovacích miest 

 rezidentské parkovanie 

 krátkodobé parkovanie za úhradu 

 financovanie 

 kontrola (mestská polícia, štátna polícia, odťahová 

služba, pokuty...) 

MČ Bratislava-Petržalka 



b) Regulovanie parkovania – vytipovanie 

lokalít 
 



 

Lokality – Dvory IV a Malé Centrum a Lúky VII 
a VIII 
 

 Vykonaný prieskum: 1. 2. 2012 – vykonaný večerný aj denný prieskum v 
uvedených lokalitách 
  

• Výsledky prieskumu: 
 

Z celkového počtu parkujúcich vozidiel (petržalské i mimopetržalské) parkuje: 

 na vybudovaných parkoviskách cca 55% vozidiel 

 na miestnych komunikáciách (vhodne i nevhodne) cca 20% vozidiel 

 na chodníkoch a iných spevnených plochách cca 15% vozidiel 

 v garážach a inde (zničené trávnaté plochy) cca 10% vozidiel 
 

  

MČ Bratislava-Petržalka 

Vytipovanie vybraných lokalít 

 



 

Prvá lokalita - Dvory IV a Malé Centrum 
 

  

• Výsledky prieskumu: 

Večerný prieskum dňa 01.02.2012 v čase 20:00 – 23:00 hod.: 

celkový počet parkovacích miest  2 369 miest  
(pasport)  

celkový počet parkujúcich vozidiel   3 102 vozidiel 

 

  

MČ Bratislava-Petržalka 

Vytipovanie vybraných lokalít 

 



Vytipovanie vybraných lokalít 

 
Prvá lokalita - Dvory IV a Malé 

Centrum 
 

  

• Výsledky prieskumu: 

Denný prieskum dňa 02.02.2012 v čase 09:00 – 14:30 hod.:  

celkový počet parkovacích miest   2 369 miest  

celkový počet parkujúcich vozidiel   2 426 vozidiel 

  

Počet bytových jednotiek    3 958 b. j.  

 

MČ Bratislava-Petržalka 



Druhá lokalita - Lúky VII a VIII 

  

 
• Výsledky prieskumu: 

Večerný prieskum dňa 01.02.2012 v čase 20:30 – 22:30 hod.: 

celkový počet parkovacích miest 1 803 parkovacích miest 

celkový počet parkujúcich vozidiel 2 843 vozidiel 

MČ Bratislava-Petržalka 

Vytipovanie vybraných lokalít 

 



Druhá lokalita - Lúky VII a VIII 
 

 

• Výsledky prieskumu: 

Denný prieskum dňa 02.02.2012 v čase 11:00 – 15:00 hod. :  

celkový počet parkovacích miest 1 803 parkovacích 

miest 

celkový počet parkujúcich vozidiel 1 755 vozidiel 

  

 Počet bytových jednotiek  3 277 b. j. 

 

 

MČ Bratislava-Petržalka 

Vytipovanie vybraných lokalít 

 



MČ Bratislava-Petržalka 

etržalka 


