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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ch v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu 

parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy  a jeho 

prílohu, ktorú tvorí Prevádzkový poriadok pre zónu s dopravným obmedzením v mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 
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Dôvodová správa 

Na základe schváleného materiálu „Zásady parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava – 

Petržalka“, uznesením miestneho zastupiteľstva č.511 z 24.6.2014, ktorým sa zastupiteľstvo 

zaviazalo k tomu, že realizáciu a prevádzku parkovacej politiky na území mestskej časti 

zabezpečí externá spoločnosť na účet mestskej časti pristúpila mestská časť k vyhláseniu 

Obchodnej verejnej súťaže „Prevádzkovanie parkovacieho systému Mestskej časti Bratislava-

Petržalka“ (ďalej len OVS). OVS spolu s so súťažnými podmienkami bola vyhlásená dňa 

23.1.2015 v denníkoch Pravda, Hospodárske noviny a na webovej stránke mestskej časti. 

Mestská časť Bratislava-Petržalka dňa 24.júna 2015 podpísala Koncesnú zmluvu na 

zabezpečenie prevádzky Parkovacieho systému mestskej časti Bratislava-Petržalka, so 

spoločnosťou EEI s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava. Dňa 26.júna 2015 bol podpísaný 

Doplnok č.1 ku Koncesnej zmluve.  

V zmysle podpísanej Koncesnej zmluvy a schválených Zásad parkovacej politiky v mestskej 

časti Bratislava – Petržalka predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava  Petržalka o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu 

parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy 

a návrh Prevádzkového poriadku pre zónu s dopravným obmedzením mestskej časti 

Bratislava-Petržalka na schválenie, ako ďalší krok v prevádzkovaní parkovacieho systému v 

Etape vybudovania Služby. 

Súčasťou materiálu je Koncesná zmluva a Dodatok č.1. 

 

Doložka k návrhu: 

1. Rozpočtová doložka 

Schválenie predkladaného návrhu VZN predpokladá dopad na rozpočet mestskej časti 

v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti v závislosti od počtu predaných rezidenčných kariet. 

2. Finančná doložka 

Schválenie predkladaného návrhu VZN predpokladá finančný dopad na obyvateľov Petržalky. 

3. Ekonomická doložka 

Schválenie predkladaného návrhu VZN bude mať dopad na hospodárenie podnikateľov. 

4. Enviromentálna doložka 

Schválenie predkladaného návrhu VZN bude mať dopad na životné prostredie. Vylúči sa 

nelegálne státie automobilov na zeleni. 

5. Doložka zlučiteľnosti 

Uvedený návrh je v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 
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NÁVRH 

 

Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava  Petržalka č. ......................./2015 

o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených 

parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka sa v súlade s § 6 ods. 1 zákona 

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

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

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 

vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je ustanovenie 

výšky úhrady poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených 

parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, povolených príslušným 

cestným správnym orgánom v zmysle Zásad parkovacej politiky mestskej časti 

Bratislava-Petržalka (ďalej len Zásad) schválených miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti uznesením č. 511  zo dňa 24.6.2014. 

(2) Mestská časť, ktorej cestný správny orgán povolil vyhradené parkoviská za účelom 

realizácie schválenej parkovacej politiky ako správca miestnych komunikácií 

stanovuje výšku úhrady poplatkov za parkovacie karty oprávňujúce parkovať 

rezidentom a abonentom na týchto vyhradených parkoviskách 
 

 

§ 2 

Predmet poplatku 

 

(1) Predmetom výšky úhrady poplatku je spracovanie a vydanie parkovacej karty 

rezidentom a abonentom ako oprávneným osobám k parkovaniu motorových vozidiel 

na vyhradených parkoviskách miestnych komunikácií III. a IV. triedy na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestskej časti). 

(2) Parkovaciu kartu vydá zmluvne zabezpečený prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený 

vyberať stanovenú výšku úhrady poplatku za jej vydanie na účet mestskej časti. 
 

§ 3 
Oprávnené osoby 

 

(1) Parkovaciu kartu je možné poskytnúť len fyzickým osobám a fyzickým osobám 

oprávneným na podnikanie ako rezidentom a abonentom definovaných v schválených 

Zásadách a Prevádzkovom poriadku pre zónu s dopravným obmedzením v mestskej 

časti Bratislava-Petržalka (ďalej len Prevádzkový poriadok), ktorý tvorí prílohu tohto 

VZN. 

(2) Rezident je držiteľ vodičského preukazu, ktorý má trvalý pobyt alebo miesto 

podnikania na území mestskej časti, je vlastníkom, oprávneným držiteľom resp. 
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užívateľom motorového vozidla spĺňajúcim osobitné podmienky uvedené 

v schválených Zásadách a v Prevádzkovom poriadku. 

(3) Je možné vydať na jeden byt 3 rezidentské parkovacie karty. 

(4) Abonent je držiteľ vodičského preukazu, nemá trvalý pobyt alebo miesto podnikania 

na území mestskej časti. Je držiteľom motorového vozidla a užíva ho na rovnaké účely 

ako rezident. 
 

 

§ 4 

Stanovenie výšky úhrady poplatku  
 

(1) V zmysle schválených Zásad a v zmysle Prevádzkového poriadku vypracovaného 

v súlade so Zásadami sa stanovuje výška úhrady poplatku za vydanie parkovacej karty 

oprávňujúcej parkovať oprávneným osobám na vyhradených parkoviskách miestnych 

komunikáciách III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

oprávneným osobám. V poplatku sú zahrnuté náklady na vypracovanie a realizáciu 

projektov organizácie dopravy na miestnych komunikáciách podľa prijatých Zásad, 

dopravných opatrení, realizáciu stavebných a technických opatrení, zabezpečenie 

prevádzkovania vyhradeného parkovania. 

(2) Výška úhrady poplatku za prvú parkovaciu kartu pre rezidentov oprávňujúcich 

parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje v sume 60 Eur ročne.  

(3) Výška úhrady poplatku za druhú parkovaciu kartu pre rezidentov oprávňujúcich 

parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje v sume 90 Eur ročne. 

(4) Výška úhrady poplatku za tretiu parkovaciu kartu pre rezidentov oprávňujúcich 

parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje v sume 120 Eur ročne. 

(5) Výška úhrady poplatku za jednu parkovaciu kartu pre abonentov oprávňujúcich 

parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje jednotne v sume 800 Eur 

ročne. 
 

 

§ 5 

Oslobodenie od úhrady poplatku   
 

(1) Od úhrady poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených 

parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy sú oslobodení: 

a) rezident, držiteľ parkovacieho preukazu pre osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

b) abonent, držiteľ parkovacieho preukazu pre osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 

 

§ 6 

Prechodné ustanovenia  

 

(1) Poplatok je stanovený za vydanie jednej parkovacej karty počas doby jej platnosti, t.j. na      

jeden kalendárny rok.  
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(2) Pri zmene podmienok určených na vydanie parkovacej karty rezidentovi pred 

uplynutím doby jej platnosti, nemá rezident nárok na vrátenie poplatku alebo jeho 

časti. 

(3) V prípade zmeny podmienok určených na vydanie parkovacej karty abonentovi 

v priebehu doby jej platnosti nemá  abonent nárok na vrátenie poplatku alebo jeho 

časti, aj keď prestane využívať vyhradené parkovisko.  

(4) Určený poplatok za vydanie parkovacej karty oprávňujúcej parkovať na vyhradených 

parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy je možné zmeniť alebo 

zrušiť len na základe zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 

§ 7 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.10.2015 
 

 

 

 

 

Vladimír Bajan 

      starosta 
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Príloha VZN o  ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na 

vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy : 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

PRE ZÓNU S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - 

PETRŽALKA 

 

 (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) 

 

Prevádzkovateľ: 

 

EEI s.r.o. 

Laurinská 18, 811 01 Bratislava 

IČO: 35 871 113 

DIČ/IČ DPH: SK 2021769321 

e-mail: info@eei.sk 

www.eei.sk  

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

 

  

Predajné miesto prevádzkovateľa  

v Mestskej časti Bratislava - Petržalka: 

 

EEI s.r.o. 

Kutlíkova 17 

852 12  Bratislava 

 

Otváracie hodiny 

Osobné podávanie žiadostí: 

Pondelok – Piatok 08:00 – 12:00 

Vybavovanie elektronicky podaných žiadostí (aj osobne): 

Pondelok – Piatok 13:00 – 18:00 
 
 
 

Čl. I 

Predmet úpravy 
 

1. Tento prevádzkový poriadok na podklade platného Všeobecne záväzného nariadenia o  

ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených 

parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy (ďalej len „VZN“) bližšie 

určuje postup pri užívaní parkovacích kapacít na vymedzených komunikáciách v Mestskej 

časti Bratislava – Petržalka (ďalej len na území mestskej časti), ako je bližšie 

špecifikované v čl. II. bod 1 tohto prevádzkového poriadku a je určený pre všetky 

subjekty parkujúce na týchto vyhradených parkovacích miestach. 
 

mailto:info@eei.sk
http://www.eei.sk/
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Čl. II 

Zóna s dopravným obmedzením – všeobecné podmienky parkovania 

 

1. Prevádzkový poriadok platí v Zóne s dopravným obmedzením v Mestskej časti Bratislava 

- Petržalka, ktorá je vymedzená zvislým a vodorovným dopravným značením, určeným 

k použitiu príslušným cestným správnym orgánom – Hlavným mestom SR Bratislava, so 

súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru 

Slovenskej republiky v Bratislave. 

 

2. Plán s  grafickým vymedzením Zóny tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.  

 

3. Prevádzkový poriadok vrátane príloh je k dispozícii na predajnom mieste prevádzkovateľa 

a na jeho oficiálnych webových stránkach www.eei.sk, www.parkovaniepetrzalka.sk 

a petrzalkaparkovanie.sk (ďalej len „webová stránka“ a „webové stránky“).  

 

4. Každý subjekt, ktorému v zmysle tohto prevádzkového poriadku vzniká právo parkovať 

v Zóne je povinný a zaväzuje sa dodržiavať tento prevádzkový poriadok.  

 

5. Parkovanie v Zóne je povolené len  motorovým vozidlám kategórie M1 (motorové vozidlá 

s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich), N1 

(motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg) do dĺžky vozidla 5 m a L 

(motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky). 

 

6. Užívanie vyhradených parkovísk v Zóne iným spôsobom než zvyčajným (okrem 

zastavenia a státia), je zvláštnym užívaním komunikácie III. a IV. triedy a podlieha 

vydaniu povolenia cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie III. a IV. triedy. 

Prevádzkovateľovi bude vydané povolenie bezodkladne doručené. 

 

 

Čl. III 

Rezidentská parkovacia karta 

 

1. Rezident je vlastník vodičského preukazu, ktorý má trvalý pobyt alebo miesto podnikania 

na území mestskej časti, je vlastníkom, oprávneným držiteľom resp. užívateľom 

motorového vozidla (ďalej len „Rezident“). 

 

2. Rezident môže požiadať o vydanie rezidentskej parkovacej karty, ktorá môže byť vydaná 

iba Rezidentovi. Rezidentská parkovacia karta umožňuje parkovanie motorového vozidla 

v Zóne na vyznačených parkovacích miestach, ktoré nie sú obsadené, alebo nie sú 

vyhradené pre konkrétneho užívateľa a to bez ďalších poplatkov.  

 

3. Prevádzkovateľ môže na základe žiadosti Rezidenta vydať rezidentskú parkovaciu kartu.  

O tom, či bude rezidentská parkovacia karta vydaná, rozhoduje prevádzkovateľ na základe 

predložených dokladov uvedených v bode 8 tohto článku.  

 

4. Žiadosť na vydanie rezidentskej parkovacej karty je možné podať on-line prostredníctvom 

objednávkového systému webovej stránky, ktorý je k dispozícii na webových stránkach  

prevádzkovateľa, alebo osobne na pracovisku predajného miesta prevádzkovateľa 

predložením vyplneného formulára žiadosti na vydanie rezidentskej parkovacej karty.  

http://www.parkovaniepetrzalka.sk/
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5. Žiadateľ podaním on-line žiadosti alebo vyplnením formulára žiadosti na predajnom 

mieste vyjadruje súhlas s podmienkami tohto prevádzkového poriadku. 

 

6. Žiadateľ si v on-line žiadosti zvolí dátum a  čas v rámci ponúknutých dostupných voľných 

otváracích hodín na predajnom mieste, kedy sa môže osobne dostaviť na predajné miesto 

pre rezidentskú parkovaciu kartu. Tento dátum a čas je možné aj po odoslaní on-line 

žiadosti editovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na určovanie dátumov a časov 

podľa aktuálnej dostupnosti, aby zabezpečil plynulý chod predajného miesta. V prípade, 

že sa žiadateľ dostaví na predajné miesto mimo zvoleného dátumu a  času, je povinný 

strpieť dlhšiu čakaciu lehotu na vybavenie na predajnom mieste.  Prevádzkový čas 

predajného miesta určený pre žiadateľov bez vyplnenej on-line žiadosti s príslušnou 

časenkou je uvedený v aktuálnych otváracích hodinách v úvode tohto prevádzkového 

poriadku. Vyzdvihnutie rezidentskej parkovacej karty  po dátume platnosti v súlade 

s príslušnou žiadosťou nemá vplyv na zmenu doby platnosti takejto parkovacej karty. 

 

7. Žiadateľ sa zaväzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v žiadosti, sú pravdivé, aktuálne 

a kompletné. 

 

8. Rezidentskú parkovaciu kartu je možné prevziať len osobne na predajnom mieste 

prevádzkovateľa, pričom pre vydanie tejto rezidentskej parkovacej karty je žiadateľ 

povinný uhradiť príslušný poplatok podľa schváleného VZN a predložiť nasledujúce 

doklady – originály k nahliadnutiu: 

  

a) platný občiansky preukaz preukazujúci trvalý pobyt, 

b) vodičský preukaz skupiny B, 

c) technický preukaz vozidla v kategórii podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že žiadateľ je 

vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. 

časť (v prípade, že sa nejedná o žiadateľov podľa písmena d, e, f), 

d) žiadateľ, ktorý má vozidlo zverené zamestnávateľom na súkromné užívanie – 

predkladá okrem uvedeného výpis zamestnávateľa z obchodného registra nie starší ako 

tri (3) mesiace (prípadne živnostenský list), technický preukaz vozidla v kategórii 

podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že zamestnávateľ je vlastníkom alebo držiteľom 

motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť, originál zmluvy, 

respektíve dohody o zverení služobného motorového vozidla do dočasného užívania 

zamestnancovi na súkromné účely v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) Zákona o dani 

z príjmov. 

e) žiadateľ, ktorý používa  vozidlo na  základe  rozhodnutia,  resp.  dohody  o  poskytnutí  

vozidla  členovi  orgánu právnickej osoby k používaniu na služobné a súkromné účely 

a je členom orgánu právnickej osoby (napr. konateľ spoločnosti, člen dozornej rady, 

člen predstavenstva,  spoločník, atď.) predkladá technický preukaz vozidla v kategórii 

podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že pojednávaná právnická osoba je vlastníkom alebo 

držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť a rozhodnutie, 

resp. dohodu o poskytnutí vozidla členovi orgánu právnickej osoby k používaniu na 

služobné a súkromné účely. 

f) žiadateľ, ktorý má  dlhodobo  (najmenej  na  dobu  platnosti  vystavenej  parkovacej  

karty)  zapožičané vozidlo z požičovne automobilov, predkladá technický preukaz 

vozidla v kategórii podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že pojednávaná požičovňa je 

vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. 

časť, nájomnú zmluvu uzavretú s požičovňou automobilov a aktuálny výpis z 
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obchodného registra požičovne automobilov,  z ktorej je vozidlo zapožičané. 

 

9. Úhradu za rezidentskú parkovaciu kartu môže žiadateľ vykonať priamo na predajnom 

mieste prevádzkovateľa, a to v hotovosti alebo platobnou kartou alebo bankovým 

prevodom na bankový účet Mestskej časti Bratislava – Petržalka uvedenom v záhlaví 

vystavenej zálohovej faktúry.  Ak si žiadateľ zvolí platbu bankovým prevodom, je 

povinný zaplatiť preddavok vo výške celej ceny rezidentskej parkovacej karty v súlade so 

zálohovou faktúrou. Tento preddavok bude pri vystavení vyúčtovacej faktúry v celom 

rozsahu započítaný na úhradu ceny rezidentskej parkovacej karty. Splatnosť zálohovej 

faktúry je 14 dní od dátumu jej vyhotovenia. Rezidentská parkovacia karta bude 

pripravená na odovzdanie na predajnom mieste deň po pripísaní finančných prostriedkov 

na bankový účet uvedený na zálohovej faktúre počas otváracích hodín predajného miesta 

pre osobné podávanie žiadostí.  

 

10. Prevádzkovateľ nie je povinný vydať žiadateľovi rezidentskú parkovaciu kartu, kým mu 

nebudú predložené vyššie uvedené dokumenty a uhradený príslušný poplatok.  

 

11. Rezidentská parkovacia karta sa vydáva vždy pre konkrétne motorové vozidlo a obsahuje: 

 

a) číslo rezidentskej parkovacej karty, 

b) údaj o dobe platnosti rezidentskej parkovacej karty, 

c) evidenčné číslo vozidla, pre ktoré bola rezidentská parkovacia karta vydaná,  
 

12. Môžu byť vydané maximálne 3 (tri) rezidentské parkovacie karty na jeden byt, ktorých 

suma je stanovená vo schválenom VZN.   

 

13. Právo použitia rezidentskej parkovacej karty je obmedzené na dobu jej platnosti a po 

uplynutí tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený rezidentskú parkovaciu kartu 

používať . 

 

14. Platnosť rezidentskej parkovacej karty je dvanásť (12) mesiacov od prvého dňa jej 

platnosti. Rezidentská parkovacia karta začne platiť od dátumu, ktorý si žiadateľ určí v 

on-line žiadosti alebo vo  formulári žiadosti na predajnom mieste. Najneskorší možný deň 

dátumu začiatku platnosti rezidentskej parkovacej karty je štrnásť (14) kalendárnych dní 

odo dňa prijatia žiadosti prevádzkovateľom.  
 

Čl. IV 

Abonentská parkovacia karta 

 

1. Abonent je držiteľ vodičského preukazu, nemá trvalý pobyt alebo miesto podnikania na 

území mestskej časti. Je držiteľom motorového vozidla a užíva ho na rovnaké účely ako 

rezident (ďalej len „Abonent“). 

 

2. Abonent môže požiadať o vydanie abonentskej parkovacej karty, ktorá môže byť vydaná 

iba Abonentovi. Abonentská parkovacia karta umožňuje parkovanie motorového vozidla 

v Zóne na vyznačených parkovacích miestach, ktoré nie sú obsadené, alebo nie sú 

vyhradené pre konkrétneho užívateľa a to bez ďalších poplatkov. 

 

3. Prevádzkovateľ môže na základe žiadosti Abonenta vydať abonentskú parkovaciu kartu.  

O tom, či bude abonentská parkovacia karta vydaná, rozhoduje prevádzkovateľ na základe 
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predložených dokladov uvedených v bode 8 tohto článku.  

 

4. Žiadosť na vydanie abonentskej parkovacej karty je možné podať on-line prostredníctvom 

objednávkového systému webovej stránky, ktorý je k dispozícii na webových stránkach 

prevádzkovateľa alebo osobne na pracovisku predajného miesta prevádzkovateľa, 

predložením vyplneného formulára žiadosti na vydanie abonentskej parkovacej karty.  

 

5. Žiadateľ podaním on-line žiadosti alebo vyplnením formulára žiadosti na predajnom 

mieste vyjadruje súhlas s podmienkami tohto prevádzkového poriadku. 

 

6. Žiadateľ si v on-line žiadosti zvolí dátum a  čas v rámci ponúknutých dostupných voľných 

otváracích hodín na predajnom mieste, kedy sa môže osobne dostaviť na predajné miesto 

pre abonentskú parkovaciu kartu. Tento dátum a čas je možné aj po odoslaní žiadosti 

editovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na určovanie dátumov a časov podľa 

aktuálnej dostupnosti, aby zabezpečil plynulý chod predajného miesta. V prípade, že 

žiadateľ príde na predajné miesto mimo zvoleného dátumu a  času, je povinný strpieť 

dlhšiu čakaciu lehotu na vybavenie na predajnom mieste. Prevádzkový čas predajného 

miesta určený pre žiadateľov bez vyplnenej on-line žiadosti s príslušnou časenkou je 

uvedený v aktuálnych otváracích hodinách v úvode tohto prevádzkového poriadku. 

Vyzdvihnutie abonentskej parkovacej karty  po dátume platnosti v súlade s príslušnou 

žiadosťou, nemá vplyv na zmenu doby platnosti takejto parkovacej karty. 

 

7. Žiadateľ sa zaväzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v žiadosti, sú pravdivé, aktuálne 

a kompletné. 

 

8. Abonentskú parkovaciu kartu je možné prevziať len osobne na predajnom mieste 

prevádzkovateľa, pričom pre vydanie tejto abonentskej parkovacej karty je žiadateľ 

povinný uhradiť príslušný poplatok podľa schváleného VZN a predložiť nasledujúce 

doklady – originály k nahliadnutiu: 

a) platný občiansky preukaz, 

b) vodičský preukaz skupiny B, 

c) technický preukaz vozidla v kategórii podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že žiadateľ je 

vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. 

časť (v prípade, že sa nejedná o žiadateľov podľa písmena d, e, f), 

d) žiadateľ, ktorý má vozidlo zverené zamestnávateľom na súkromné užívanie – 

predkladá okrem uvedeného výpis zamestnávateľa z obchodného registra nie starší ako 

tri (3) mesiace (prípadne živnostenský list), technický preukaz vozidla v kategórii 

podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že zamestnávateľ je vlastníkom alebo držiteľom 

motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť, originál zmluvy, 

respektíve dohody o zverení služobného motorového vozidla do dočasného užívania 

zamestnancovi na súkromné účely v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) Zákona o dani 

z príjmov. 

e) žiadateľ, ktorý používa  vozidlo na  základe  rozhodnutia,  resp.  dohody  o  poskytnutí  

vozidla  členovi  orgánu právnickej osoby k používaniu na služobné a súkromné účely 

a je členom orgánu právnickej osoby (napr. konateľ spoločnosti, člen dozornej rady, 

člen predstavenstva,  spoločník, atď.) predkladá technický preukaz vozidla v kategórii 

podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že pojednávaná právnická osoba je vlastníkom alebo 

držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť a rozhodnutie, 

resp. dohodu o poskytnutí vozidla členovi orgánu právnickej osoby k používaniu na 

služobné a súkromné účely. 
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f) žiadateľ, ktorý má  dlhodobo  (najmenej  na  dobu  platnosti  vystavenej  parkovacej  

karty)  zapožičané vozidlo z požičovne automobilov, predkladá technický preukaz 

vozidla v kategórii podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že pojednávaná požičovňa je 

vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. 

časť, nájomnú zmluvu uzavretú s požičovňou automobilov a aktuálny výpis z 

obchodného registra požičovne automobilov,  z ktorej je vozidlo zapožičané. 

g) úhradu za abonentskú parkovaciu kartu môže žiadateľ vykonať priamo na predajnom 

mieste prevádzkovateľa, a to v hotovosti alebo platobnou kartou alebo bankovým 

prevodom na bankový účet Mestskej časti Bratislava – Petržalka, uvedenom v záhlaví 

vystavenej zálohovej faktúry.  Ak si žiadateľ zvolí platbu bankovým prevodom, je 

povinný zaplatiť preddavok vo výške celej ceny abonentskej parkovacej karty v súlade so 

zálohovou faktúrou. Tento preddavok bude pri vystavení vyúčtovacej faktúry v celom 

rozsahu započítaný na úhradu ceny abonentskej parkovacej karty. 

h) Splatnosť zálohovej faktúry je 14 dní od dátumu jej vyhotovenia. Abonentská parkovacia 

karta bude pripravená na odovzdanie na predajnom mieste deň po pripísaní finančných 

prostriedkov na bankový účet uvedený na zálohovej faktúre počas otváracích hodín 

predajného miesta pre osobné podávanie žiadostí.  

9. Prevádzkovateľ nie je povinný vydať žiadateľovi abonentskú parkovaciu kartu, kým mu 

nebudú predložené vyššie uvedené dokumenty a uhradený príslušný poplatok.  

 

10. Abonentská parkovacia karta sa vydáva vždy pre konkrétne motorové vozidlo a obsahuje: 

 

a) číslo abonentskej parkovacej karty, 

b) údaj o dobe platnosti abonentskej parkovacej karty, 

c) evidenčné číslo vozidla, pre ktoré bola abonentská parkovacia karta vydaná,  

 

11. Abonentovi môže byť vydaná maximálne 1 (jedna) parkovacia karta podľa schváleného 

VZN o  ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených 

parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy  .  

 

12. Právo použitia abonentskej parkovacej karty je obmedzené na dobu jej platnosti a po 

uplynutí tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený abonentskú parkovaciu kartu 

používať . 

 

13. Platnosť abonentskej parkovacej karty je dvanásť (12) mesiacov od prvého dňa jej 

platnosti. Abonentská parkovacia karta začne platiť od dátumu, ktorý si žiadateľ určí v on-

line žiadosti alebo vo  formuláre žiadosti na predajnom mieste. Najneskorší možný deň 

dátumu začiatku platnosti abonentskej parkovacej karty je štrnásť (14) kalendárnych dní 

odo dňa prijatia žiadosti prevádzkovateľom.  

 

 

Článok V. 

Miesta vyhradené pre držiteľov rezidentských a abonentských parkovacích kariet 

 

1. Vyhradené parkoviská Zóny sú určené pre Rezidentov, ktorí sú držiteľmi rezidentskej 

parkovacej karty a Abonentov, ktorí sú držiteľmi abonentskej parkovacej karty. Na 

požiadanie a po splnení podmienok podľa článku III. pre Rezidenta a článku IV. pre 

Abonenta tohto prevádzkového poriadku, môže prevádzkovateľ vystaviť rezidentskú 

parkovaciu kartu alebo abonentskú parkovaciu kartu.  
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2. Oprávnenie parkovať na týchto Vyhradených parkoviskách Zóny získa Rezident 

zakúpením rezidentskej parkovacej karty a Abonent zakúpením abonentskej parkovacej 

karty a jej viditeľným umiestnením za čelným sklom vozidla tak, aby boli čitateľné všetky 

údaje na prednej strane parkovacej karty. 

  

3. Rezidentská parkovacia karta umožňuje parkovanie motorového vozidla na Vyhradených 

parkoviskách Zóny. Ak Rezident nenájde voľné parkovacie miesto v príslušnej lokalite 

Zóny, má nárok zaparkovať aj na parkovacom mieste určenom pre návštevníkov Zóny v 

danej lokalite.  

 

4. Abonentská parkovacia karta umožňuje parkovanie motorového vozidla na Vyhradených 

parkoviskách Zóny.  Ak Abonent nenájde voľné parkovacie miesto v príslušnej lokalite 

Zóny, má nárok zaparkovať aj na parkovacom mieste určenom pre návštevníkov Zóny v 

danej lokalite Zóny. Abonent má nárok na vydanie najviac jednej abonentskej parkovacej 

karty. 

 

Článok VI. 

Povinnosti a zodpovednosť držiteľa rezidentskej a abonentskej parkovacej karty 

 

1. Držiteľ je povinný pri parkovaní riadiť sa platným VZN ustanovení poplatku za 

parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych 

komunikáciách III. a IV. triedy, týmto Prevádzkovým poriadkom a vykonať dostatočné 

opatrenia k tomu, aby rezidentská parkovacia karta alebo abonentská parkovacia karta 

nemohla byť neoprávnene užívaná inou osobou. 

 

2. Držiteľ nie je oprávnený rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu akokoľvek 

upravovať, duplikovať, alebo zhotovovať jej napodobeniny. Ak dôjde k akejkoľvek 

úprave, duplikácii alebo k zhotoveniu napodobeniny rezidentskej parkovacej karty alebo 

abonentskej parkovacej karty, stráca táto parkovacia karta platnosť. Držiteľ zodpovedá 

prevádzkovateľovi za škodu spôsobenú takýmto zásahom do rezidentskej alebo 

abonentskej parkovacej karty a zároveň stráca aj nárok na vydanie novej rezidentskej 

alebo abonentskej parkovacej karty. 

 

3. Ak dôjde k strate, krádeži, k zničeniu, alebo poškodeniu rezidentskej alebo abonentskej 

parkovacej karty, držiteľ je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať 

prevádzkovateľa a poškodenú rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu vrátiť. 

Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi na jeho žiadosť novú rezidentskú alebo 

abonentskú parkovaciu kartu rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia doby 

platnosti pôvodnej rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty.  

 

4. Ak dôjde ku krádeži rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty, držiteľ je povinný 

bez zbytočného odkladu o tom informovať prevádzkovateľa a tiež príslušné oddelenie 

Policajného zboru Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi 

rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty na jeho žiadosť doloženú potvrdením 

Policajného zboru Slovenskej republiky o nahlásení krádeže rezidentskej alebo 

abonentskej parkovacej karty, novú rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu 

rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej. 
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5. Ak prestane držiteľ používať vozidlo, pre ktoré mu bola rezidentská alebo abonentská 

parkovacia karta vydaná z dôvodu zmeny vlastníka, resp. držiteľa vozidla, je povinný o 

tom informovať prevádzkovateľa v lehote pätnásť (15) dní odo dňa, kedy nastala takáto 

skutočnosť a predmetnú rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu je povinný 

prevádzkovateľovi v tej istej lehote vrátiť. Prevádzkovateľ mu vydá na jeho žiadosť novú 

rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu pre nové vozidlo držiteľa predmetnej 

karty s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej. 

 

6. Ak dôjde k zmene osobných údajov držiteľa rezidentskej alebo abonentskej parkovacej 

karty, alebo EČV príslušného vozidla, na ktoré sa rezidentská alebo abonentská 

parkovacia karta vzťahuje, je držiteľ tejto karty povinný o tom informovať 

prevádzkovateľa v lehote pätnásť (15) dní od kedy nastala takáto skutočnosť a pôvodnú 

rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu vrátiť. Prevádzkovateľ mu vydá na jeho 

žiadosť novú rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu pre nové vozidlo držiteľa 

predmetnej karty s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej za 

administratívny poplatok 2 €. 

 

7. Držiteľ je povinný na žiadosť pracovníka prevádzkovateľa umožniť detailnú kontrolu 

rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty pracovníkovi prevádzkovateľa, 

príslušníkovi mestskej polície a príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. 

 

 

Čl. VII. 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú v Zóne vrátane krádeže 

vozidla alebo jeho časti spôsobenú treťou osobou. Za takúto škodu zodpovedá ten, kto ju 

spôsobil podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach odložených počas parkovania vo 

vozidle, taktiež nezodpovedá za škodu na voľne odmontovateľných častiach vozidla. 

 

Čl. VIII. 

Práva a povinnosti prevádzkovateľa 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný: 

 zabezpečovať prevádzku parkovísk Zóny v zmysle tohto prevádzkového poriadku a v 

súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 každému umožniť oboznámenie sa s týmto prevádzkovým poriadkom, s dobou 

prevádzky a s cenami za poskytované služby zverejnením na príslušnej prevádzke 

a prostredníctvom informačných portálov, 

 vykonávať kontrolu a monitoring parkovísk v Zóne. 

 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený: 

 vyberať úhradu za vydanie abonentských a rezidentských parkovacích kariet na účet 

mestskej časti, 

 požadovať od každého subjektu, ktorému podľa tohto parkovacieho poriadku vzniká 

oprávnenie parkovať v Zóne dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku, 

 upozorniť Policajný zbor Slovenskej republiky a mestskú políciu na podozrenie z 
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páchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, iného priestupku 

alebo trestného činu, ak subjekt zdržujúci sa v mieste parkovísk v Zóne koná v rozpore 

s týmto prevádzkovým poriadkom, resp. s dopravnými alebo inými platnými právnymi 

predpismi, vrátane prípadov, keď daný subjekt zaparkuje vozidlo:  

-   takým spôsobom, že tvorí prekážku cestnej premávky, 

-  neoprávnene na mieste vyhradenom pre vozidlo označené parkovacím preukazom v 

zmysle § 44 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

-  mimo vyznačeného parkovacieho miesta, 

-  na viacerých vyznačených parkovacích miestach súčasne, 

- bez platnej rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty podľa tohto 

prevádzkového poriadku na Vyhradených parkoviskách Zóny, 

 vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú subjekt parkujúci v Zóne alebo držiteľ 

rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty vzťahujúcej sa na Zónu spôsobí 

prevádzkovateľovi. 

 

Čl. IX. 

Kontrola 
 

1. Každý subjekt parkujúci v Zóne je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok 

a konať pri parkovaní tak, aby v Zóne nedochádzalo k škodám na majetku, ujme na 

zdraví alebo k porušovaniu práv a záujmov iných osôb a prevádzkovateľa. 

 

2. Pri zistení akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku a súčasnom porušení 

pravidiel cestnej premávky bude takéto konanie v rámci podozrenia zo spáchania 

priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky oznámené príslušnému orgánu 

Policajného zboru Slovenskej republiky alebo mestskej polícii. 

 

 

Čl. X. 

Riešenie sporov 

 

1. Vzťahy medzi užívateľmi parkovísk v Zóne a prevádzkovateľom sa riadia ustanoveniami 

tohto prevádzkového poriadku, cenníka a právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

2. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou, účastníci sporu sú 

oprávnení riešiť spor v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky a obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky. 

 

 

 

Čl. XI. 

Cenník za poskytované služby 

 

1. Výška úhrady poplatku za prvú parkovaciu kartu pre rezidentov oprávňujúcich 

parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je 60 Eur ročne.  
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2. Výška úhrady poplatku za druhú parkovaciu kartu pre rezidentov oprávňujúcich 

parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je 90 Eur ročne. 

3. Výška úhrady poplatku za tretiu parkovaciu kartu pre rezidentov oprávňujúcich 

parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je 120 Eur ročne. 

4. Výška úhrady poplatku za jednu parkovaciu kartu pre abonentov oprávňujúcich 

parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je 800 Eur ročne. 

 

 

Čl. XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Prevádzkový poriadok je platný a účinný od 15.10.2015 

 

2. Právne vzťahy neupravené týmto prevádzkovým poriadkom sa riadia platnými právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 

3. Prevádzkový poriadok, spolu s grafickým znázornením Zóny, je viditeľným spôsobom 

umiestnený v prevádzkarni (na predajnom mieste prevádzkovateľa) a na webových 

stránkach. 
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Príloha č.1 - situácia  
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Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 27.08.2015 

Prítomní poslanci členovia komisie:  M.Jóna - predseda                                            

Ing.A.Hájková                                                              

Mgr. I.Antošová                                              

Ing.L.Ovečková                                                  

Ing.J.Vydra                                                                

Mgr.Ľ.Kačírek, PhD.   

Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.Schlosser, CSc. 

Neprítomní poslanci: Ing.T.Mikuš                                           

Ing.arch.E.Pätoprstá                                                 

Neprítomní neposlanci:                   Ing.arch.B.Sepši                                                                       

Prítomní hostia: Mgr.Michal Radosa-zástupca starostu 

Ing.J.Lukáček-vedúci FO 

 

K bodu:  VZN o parkovaní 

Uznesenie:                                                                                                                               
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť po zapracovaní pripomienok z 

poslaneckých klubov. 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní: 7                                                                                                                                       

za: 5                                                                                                                                                   

proti: 0                                                                                

zdržal sa: 2                                                                                                                      

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

     Martin Jóna                                                    

predseda komisie                                             

 

Zapísala: Ing.arch.Kordošová                                                                                                         

27.08.2015      
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie športu zo dňa  27.08.2015 

 

K bodu:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených 

parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy. 

 

Prítomní: M. Vičan, Ľ. Škorvaneková, J. Fischer, J. Korbel, P. Sovič 

Neprítomní: P. Hochschorner, M. Lažo, V. Chaloupka, P. Beňa 

 

Stanovisko prítomných členov komisie: Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu 

zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu 

parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy. 

 

Hlasovanie  

o návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu 

oprávňujúcu parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. 

triedy. 

Prítomných: 5   Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

V Bratislave, dňa 27.08.2015 

 

 

Stanovisko školskej komisie 

 

A: k návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o ustanovení poplatku za parkovaciu 

kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. 

a IV. triedy. 

 

Uznesenie č. 1/5/2015 školskej komisie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených 

parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy.  

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o ustanovení 

poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených parkoviskách na 

miestnych komunikáciách III. a IV. triedy. 
 

Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD. J. Hrehorová,  

Ing. A. Petrisková, Mgr. Ľ. Janegová, - 6 členovia komisie 

Hlasovanie:  Za:   1                 Proti:   2               Zdržal sa: 3 

 

                                   

B: k návrhu Prevádzkového poriadku pre zónu s dopravným obmedzením mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 1a/5/2015 školskej komisie k Návrhu prevádzkového poriadku pre zónu 

s dopravným obmedzením mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť prevádzkový poriadok pre zónu s dopravným obmedzením mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

 

Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD. J. Hrehorová,  

Ing. A. Petrisková, Mgr. Ľ. Janegová – 6 členovia komisie 

 

Hlasovanie:  Za:  1                  Proti: 2                 Zdržal sa: 3 

 

Bratislava 02.09.2015            PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 

                                    predsedníčka komisie, za správnosť 

Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, v .r.  

tajomníčka komisie 

 

 

 

Výpis 

zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie pri miestnom zastupiteľstve  

MČ Bratislava-Petržalka zo dňa  02. 09. 2015 

 

Prítomní:  Mgr. Daniela Palúchová PhD., MPH, Anna Dyttertová, Ing. Roman Masár,  

 JUDr.  Gabriela Janíková, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná  

       

Neprítomní: Ing. Lucia   Štrauchová, Oľga Adamčiaková, Mgr. Vladimír Dolinay    

 

K bodu 1 :  Bod 1/    

A/   Návrh VZN o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na   

              vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. Triedy 

 

Komisia sociálna a bytová neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu  MČ Bratislava-Petržalka 

schváliť predložený materiál. 

prítomní: 5 

hlasovanie za:  1      proti:  4  zdržali sa:  0 nehlasovali: 0  

 

      B/    Prevádzkový poriadok  
Komisia sociálna a bytová neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu  MČ Bratislava-Petržalka 

schváliť predložený materiál. 

prítomní: 5 

hlasovanie za:  1       proti:  4  zdržali sa:  0 nehlasovali: 0  

 

 

V Bratislave  02. 09. 2015                                            Mgr. Daniela Palúchová PhD., MPH 

                               poverená zastupovaním 

 

zapísala tajomníčka komisie: Mgr. Alena Halčáková 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie kultúry a mládeže zo dňa  2.09.2015 

 

K bodu:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených 

parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy. 

 

Prítomní: L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, A.Petrisková, D. Palúchová, J. Gonzales-

Lemus, M. Jóna 

Neprítomní: O. Adamčiaková,  M. Vetrák, M. Buberník 

 

Stanovisko prítomných členov komisie: Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu 

zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka neschváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na 

vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy. 

 

Hlasovanie  

o návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu 

oprávňujúcu parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. 

triedy. 

Prítomných: 6   Za: 2   Proti: 2   Zdržal sa: 2 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 02.09.2015  
 

Prítomní:  

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Jozef Vydra, Jana Hrehorová, Viera 

Bieliková, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 

Ospravedlnení:  
JUDr. Milan  Vetrák, PhD. 

Hostia:  

Ing. Julián Lukáček (FO) 

Mgr. Ing. Michal Radosa (zástupca starostu) 

 

K bodu č. 1 – Úvod  Rokovanie komisie zahájil predseda p. Gaži, ktorý otvoril zasadnutie a 

konštatoval uznášaniaschopnosť komisie.  

Komisia investičných činností na návrh p. Uhlára hlasovaním vypustila bod programu č.6 

VZN o parkovaní a prevádzkový poriadok 

 

Hlasovanie:  

Za : 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 

         predseda 

Za správnosť: Mgr. Jecková 
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Stanovisko 

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 3.9.2015 

 

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Jančovičová, Puliš 

 

Neprítomní: Gallo, Fiala   

 

K bodu : VZN o parkovaní a Prevádzkový poriadok 

      V úvode rokovania navrhol predseda finančnej komisie p. Cmorej o predloženom 

materiály vzhľadom k rozdielnym názorom na platnosť koncesnej zmluvy vôbec nerokovať.  

Zároveň informoval členov komisie, že vzhľadom na dôležitosť témy využije právo pripojiť 

k zápisnici svoje osobné stanovisko a vyzval ostatných členov komisie aby v prípade záujmu 

učinili rovnako. K ústne predloženému návrhu prijala finančná komisia hlasovaním 

nasledovné stanovisko: 

 

Návrh uznesenia: 

Finančná komisia navrhuje zamietnuť celý predložený materiál.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  2 

Zdržal sa: 2 

Proti       : 3 

Návrh nebol schválený 

 

     Po tomto úvodnom hlasovaní uviedla samotný materiál p. Kordošová, vedúca oddelenia 

územného rozvoja a dopravy. V rámci širokej diskusie reagovala na otázky členov komisie. 

Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 

  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  3 

Proti       :  4  

Uznesenie nebolo schválené 

 

 

Stanovisko Petra Cmoreja, predsedu finančnej komisie: 

Nakoľko som presvedčený, že pripravovaná parkovacia politika svojim nastavením 

a spôsobom ako bol vysúťažený jej prevádzkovateľ odporuje platným zákonom, poškodzuje 

záujmy Petržalčanov a významne finančne ohrozuje našu mestskú časť, dovoľujem si 

k tomuto bodu pripojiť moje osobné stanovisko. 

 Ako je už verejnosti známe, budúci prevádzkovateľ parkovacej politiky, firma EEI, 

nevzišiel zo súťaže v ktorej by bolo porovnávaných viacero ponúk a vybraná by bola tá, ktorá 

je pre Petržalčanov skutočne najvýhodnejšia. Súťaž sprevádzajú viaceré pochybnosti, 

konkurenti boli vylúčení a vyhodnocovaná bola iba ponuka firmy EEI. 

 Okrem toho, že súťaž nezákonným spôsobom obišla Zákon o verejnom obstarávaní, 

starosta Vladimír Bajan podpísal zmluvu s firmou EEI bez predchádzajúceho súhlasu 
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poslancov, čím obišiel Zákon o majetku obcí. Starosta sa pre takéto konanie rozhodol bez 

predchádzajúcej právnej analýzy a dodatočné „odôvodňovanie“ konania starostu pôsobí 

vysoko nedôveryhodne. Napriek tomu, že predstavitelia mestskej časti Petržalka s takýmto 

záverom nesúhlasia, je podľa môjho názoru jednoznačné, že konanie starostu má za následok 

neplatnosť podpísanej koncesnej zmluvy. 

Pokus pokračovať v zavádzaní parkovacej politiky napriek takýmto závažným 

nedostatkom považujem za vysoko nezodpovedný. Petržalčania by platili nemalú čiastku 

firme, ktorej oprávnenie na prevádzkovanie parkovania je pochybné a je pravdepodobné, že 

bude časom príslušným súdom zrušené. Dopredu nevieme predpokladať akým súdnym 

sporom a následným stratám by musela Petržalka v takomto prípade čeliť. 

Zároveň musím poukázať na závažnú slabinu parkovacieho systému, ktorým je 

nespoplatnenie takzvaných návštevníckych miest. Súčasný právny stav totiž nedovoľuje 

Petržalke vyberať parkovné za krátkodobé, takzvané návštevnícke parkovanie. Parkovanie na 

týchto miestach bude zadarmo a na neobmedzenú dobu. Takýto stav znevýhodňuje samotných 

obyvateľov Petržalky, ktorí si za parkovaciu kartu zaplatia a umožňuje zabratie 

návštevníckych miest dlhodobo parkujúcim (mimo-bratislavčania, nepojazdné vozidlá 

s platnou ŠPZ, či takzvaný „týždňovkári“, ..). Pravdepodobným následkom môže byť, že 

návštevník z inej mestskej časti nebude vedieť v Petržalke zaparkovať. Deti nebudú vedieť 

navštíviť rodičov, chorý človek svojho lekára a podobne. Nakoľko prevádzky bez 

súkromného parkoviska nebudú mať ani len možnosť zakúpiť si parkovacie miesta vyhradené 

pre svojich návštevníkov, reálne hrozí, že desiatky podnikateľských prevádzok budú musieť 

ukončiť svoju činnosť. Dôsledky takejto parkovacej politiky si je dnes ťažko vôbec 

predstaviť.  

Najmä z uvedených dôvodov sa domnievam, že parkovaciu politiku v takom nastavení 

ako nám je dnes predkladané musíme jednoznačne odmietnuť, podmienky je potrebné 

redefinovať a celú súťaž je potrebné zopakovať odznova. Preto som rád, že finančná komisia 

predložený materiál odmietla podporiť. 

 

V Bratislave 3.9.2015                                                        Cmorej Peter v.r. 

                                                                                             predseda FK 

 

Za správnosť: Ing. Lukáček 

 

 

 

Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia dňa 3.9.2015 

Prítomní členovia komisie:  Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá/predseda                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Mgr. Ľuboš Homola 

                                                                  Mgr. Daniela Lengyelová, PhD. 

                                                                  Ing. Matej Malaga 

                                                                  Mgr. Ľubica Škorvaneková 

                                                                  PhDr. Ľudmila Farkašovská 

                                                                  Michal Baranovič 

 

Neprítomní: Mgr. Kateřina Věntusová, Ing. Alica Hájková 

K bodu č. 5:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o  ustanovení poplatku za 

parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych 

komunikáciách III. a IV. triedy 
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Uznesenie k bodu č. 5 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  s c h v á l i ť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na 

vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy. 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní:  - 7                                                                                                                            

za:             - 2                                                                                                                                                         

proti:     - 2                                                                                                                              

zdržal sa: - 3                                                                                                                    

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia dňa 3.9.2015 

Prítomní členovia komisie:  Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá/predseda                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Mgr. Ľuboš Homola 

                                                                  Mgr. Daniela Lengyelová, PhD. 

                                                                  Ing. Matej Malaga 

                                                                  Mgr. Ľubica Škorvaneková 

                                                                  PhDr. Ľudmila Farkašovská 

                                                                  Michal Baranovič 

 

Neprítomní: Mgr. Kateřina Věntusová, Ing. Alica Hájková 

 

K bodu č.6:  Návrh prevádzkového poriadku pre zónu s dopravným obmedzením mestskej 

časti Bratislava - Petržalka 

 

Uznesenie k bodu č. 6 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  s c h v á l i ť Prevádzkový poriadok pre zónu 

s dopravným obmedzením mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní:  - 7                                                                                                                            

za:             - 2                                                                                                                                                         

proti:     - 2                                                                                                                              

zdržal sa: - 3                                                                                                                    

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

 

 



25 

 

Stanovisko 

 Komisie správy majetku a miestnych podnikov pri miestnom zastupiteľstve  

MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 03.09. 2015 

 

 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Ján Karman, Mgr., Ing. Michal 

Radosa, Ing. Pavel Šesták, Milan Molnár, Branislav Krištof – prišiel počas rokovania, 

 

Neprítomní: Ing. Ján Hrčka – neospr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD – ospravedlnil sa dodatočne, 

Miroslav Lažo – osprav. 

 

K bodu 1/ VZN o parkovaní a Prevádzkový poriadok,  

     Materiál uviedla Ing. arch. Kordošová, vedúca OÚRaD. V krátkosti uviedla základnú filozofiu 

parkovacej politiky, jej postupnú genézu, navrhovaný systém parkovacej politiky   

Členovia komisie vyjadrili nespokojnosť s termínom doručenia materiálov, ktoré nestihli 

naštudovať. Taktiež priloženie koncesnej zmluvy k prevádzkovému poriadku. Po bohatej  diskusii, 

navrhol predseda komisie nehlasovať o materiáloch. Toto hlasovanie nedostalo potrebný počet 

hlasov (Hlasovanie: za:3/zdržal sa1/proti 3). Z toho dôvodu komisia pristúpila k hlasovaniu 

o predložených materiáloch s tým, že vo VZN bude výška ceny dohodnutá na poslaneckých 

kluboch.  

Komisia prijala nasledovné stanoviská: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť  VZN  o ustanovení poplatku za 

parkovaciu kartu s tým, že výška ceny bude dohodnutá na poslaneckých kluboch  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za          :   4   proti: 2   zdržal sa: 1 

 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov  sa  vzhľadom na neskorý termín dodania 

materiálov a ich rozsah Prevádzkovým, poriadkom nebude zaoberať. 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za          :   6   proti: 0   zdržal sa: 1 

 

 

Bratislava  03.09.2015                                                   Mgr. Ivan Uhlár v.r. 

                                                                                        predseda komisie   

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Broszová 
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