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K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka č. 5/2004 o miestnych daniach
a Návrh zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladá:
Marián Miškanin
prednosta

Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava–Petržalka
1. u z n á š a s a
na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti
Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka č. 5/2004 o miestnych daniach

Prerokované:
v miestnej rade
dňa 22.04.2008
2. s ch v a ľ u j e
a) použitie príjmu za trvalé parkovanie na
vyhradenom mieste mimo stráženého parkoviska
na riešenie statickej dopravy v mestskej časti,
z toho 50% bude príjmom Fondu statickej
dopravy
Spracovateľ:
oddelenie finančné
oddelenie územného rozvoja
a dopravy

b) Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta
3. ž i a d a
starostu
vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Petržalka o miestnych daniach
v úplnom znení

Dôvodová správa
Návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaPetržalka č.5/2004 o miestnych daniach je predkladaný na základe uznesení Miestnej rady
mestskej časti Bratislava-Petržalka č.83/2007 a č.117/2007. Cieľom úpravy je stanoviť
sadzbu miestnej dane za trvalé parkovanie motorového vozidla porovnateľnú s ostatnými
mestskými časťami, ako aj hlavným mestom a zároveň využiť zvýšenie príjmov mestskej
časti na ďalší rozvoj a rozšírenie parkovacích miest pre obyvateľov Petržalky.
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č.2/2006 je sadzba na parkovacích miestach hlavného mesta v mestskej časti
Bratislava-Petržalka 6,- Sk pre fyzické a právnické osoby ( ročne 27 375,- Sk). Sadzby za
vyhradené parkovanie v ostatných porovnateľných mestských častiach Bratislavy sú
stanovené osobitne pre fyzické osoby a osobitne pre právnické osoby. Sadzby sa pohybujú od
2,- Sk/m2 a deň pre fyzické osoby do 5,- Sk/m2 a deň pre právnické osoby.
Uznesením Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka č.117/2007 bolo
prednostovi miestneho úradu uložené dopracovať materiál „ Návrh Všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa mení VZN č.5/2004 o miestnych daniach o pripomienky a predložiť ho
na rokovanie miestnej rady v marci 2008.
Pripomienky, týkajúce sa úpravy VZN o miestnych daniach uvedené pod bodmi
1,2,4 a 11 sú v predloženom materiáli zapracované. Sú v ňom zapracované aj zmeny
vyplývajúce z novely zákona o miestnych daniach, platné od 1.12.2007.
Technické požiadavky, ktoré súvisia s podaním žiadostí, ich posúdením a
vydávaním povolení na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava-Petržalka
nie je možné riešiť v predkladanom VZN a sú riešené v druhej časti materiálu "Zásady pre
vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta"
V tejto časti materiálu sú zapracované ostatné pripomienky z uznesenia MR
č.117/2007 nasledovne:
pripomienka č.3 – prebieha konanie o uzatvorení dodatku k zmluve o odstraňovaní vozidiel,
uzatvorenej s DPB a.s., zo dňa 3.10.2005
pripomienka č.5 – zapracované v bode č. 2.3 zásad
pripomienka č.6 – takto prijatá zásada by bola v rozpore so zákonom č.582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a zákonom č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a
s vyhláškou č.225/2004 Z.z., pretože vydať povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta je
možné len pre držiteľa a vozidlo
pripomienka č.7 – v bode č.2.3 zásad
pripomienka č.8 – v bode č.3 zásad
pripomienka č.9 – v bode č.3 zásad , okrem podania osobne, pretože spisový poriadok
umožňuje doručiť žiadosť osobne do podateľne , ale aj poštou
pripomienka č. 10 – v bode č.2.1 a 2.7 zásad
pripomienka č. 12 – v bode č.1 zásad
V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka
o miestnych daniach sú navrhované sadzby miestnej dane vo výške 4,- Sk/m2 a deň pre
fyzické osoby nepodnikateľov a vo výške 5,- Sk/m2 a deň pre právnické osoby a fyzické
osoby podnikateľov za trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska. To znamená, že ročná
výška uvedenej dane pre fyzické osoby je stanovená vo výške 18 250,- Sk a podnikateľské
subjekty je ročná sadzba vo výške 22 812,- Sk.
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Predkladaný návrh VZN o miestnych daniach bol zverejnený na úradnej tabuli
a na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava-Petržalka od 16.4.2008 do 30.4.2008.
V uvedenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky.
Dňa 15.4.2008 bol doručený na Mestskú časť Bratislava-Petržalka protest
prokurátora k VZN o miestnych daniach, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu.
Podľa § 13 ods.5) zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch starosta, t.z. aj
pre povoľovanie vyhradeného parkovania. Uznesením MR č.337/1997, miestna rada
odporučila starostovi vydávať povolenia na vyhradené parkovanie len držiteľom preukazu
ZŤP. Na základe toho sa dodnes vydáva povolenie iba osobám ťažko zdravotne postihnutým.
Na území Petržalky je evidovaných celkom 76 tisíc osobných motorových vozidiel.
Podľa pasportu parkovacích stojísk (z 03/2008) je v správe mestskej časti 17 561 miest.
Predložený materiál upravuje sadzbu miestnej dane za trvalé parkovanie mimo stráženého
parkoviska, pričom na tento účel je možné vyhradiť maximálne 10% z celkového počtu
existujúcich parkovacích miest.
Navrhujeme, aby náklady spojené s označením parkovacieho miesta hradila
mestská časť, okrem okrem držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP-S s osobitným označením vozidla.
Na označenie jedného parkovacieho miesta predstavujú čiastku cca 5 tis. Sk. O vyhradené
parkovisko možno požiadať len podľa vopred stanoveného zoznamu lokalít a parkovísk, ktorý
bude zverejnený.
Príjem za trvalé parkovanie na vyhradenom mieste mimo stráženého parkoviska
navrhujeme použiť na riešenie statickej dopravy v mestskej časti, z toho 50% bude príjmom
Fondu statickej dopravy na výstavbu nových parkovacích miest.
Doložky
1. Doložka rozpočtová:
Schválenie tejto úpravy VZN o miestnych daniach od 1.6.2008 predpokladá zvýšenie
príjmov mestskej časti BA-Petržalka pre rok 2008 vo výške cca 3050 tis. Sk a výdavkov vo
výške cca 1 000 tis. Sk ( cca 400 parkovacích miest ). Pre rok 2009 sa predpokladá zvýšenie
príjmov o cca 18 mil. Sk a výdavkov o cca 2 mil. Sk (cca 1000 parkovacích miest ). V tom sú
už zohľadnené čiastočne výdavky na jedno parkovacie miesto zrealizované už v roku 2008.
2. Doložka finančná:
V prípade záujmu musí každý záujemca (obyvateľ Petržalky ) uhradiť pomernú časť
dane za zaujatie verejného priestranstva.
3. Doložka ekonomická:
Táto úprava nemá dopad na podnikateľské prostredie, pretože túto daň môže vyberať
iba obec.
4. Doložka enviromentálna:
Návrh úpravy VZN o miestnych daniach nemá žiadne dopady na životné prostredie
v Petržalke.
5. Doložka zlučiteľnosti:
Návrh VZN je v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka svojim uznesením č.173/2008
odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka materiál
s pripomienkami schváliť. Uznesenie MR s pripomienkami tvorí prílohu tohto materiálu.
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Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Petržalka číslo . . . .
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 o miestnych daniach

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 4 ods. 3 písm. i) a §
6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s § 29 a podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení
neskorších predpisov a článku 6 ods. 2 písm. ch) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
1.§4 ods.2, prvá veta sa mení nasledovne:
2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
2.§4 ods.2, písm. b) sa mení nasledovne:
b) daňovník je povinný oznámiť svoj zámer užívania verejného priestranstva správcovi dane,
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
3.§ 4 ods.4, prvá veta sa mení nasledovne:
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a to najmä:
4.§ 4 ods.5 písm. c) sa mení nasledovne :
c) trvalé parkovanie na vyhradenom mieste pre motorové vozidlo s osobitným označením *
5.§ 4 ods.6 sa doplňa nasledovne :
Na tento účel je možné vyhradiť maximálne 10% z existujúcich parkovacích miest bez
parkovacích miest vyhradených pre motorové vozidlá s osobitným označením.*
6.§ 4 ods.7 písm. e) body 1-3 sa menia nasledovne:
e) za trvalé parkovanie motorového vozidla a prípojného vozidla je sadzba za m² a deň:
1. za motorové vozidlá do 3,5 tony a prípojné vozidlá (obvyklá parkovacia plocha 12,5 m² )
4,- Sk/m² a deň pre fyzickú osobu - nepodnikateľa,
5,- Sk/m² a deň pre právnickú osobu, alebo pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,
2. za motorové vozidlá nad 3,5 tony osobného automobilu (obvyklá parkovacia plocha 12,5m²
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nákladného automobilu alebo autobusu (obvyklá parkovacia plocha 33,5 m² ):
17,- Sk/m² a deň za vozidlo pre fyzickú a právnickú osobu
7.§ 4 ods.9 sa mení nasledovne:
Správca vyrubí daň platobným výmerom.
a) vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru. Platba sa vykoná jednorazovo za príslušný kalendárny rok vopred.
b) ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§2
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.6.2008

Milan Ftáčnik
starosta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*) § 41, ods.1) písm. a) zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov
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Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta
1) Parkovacie plochy
Vyhradené parkovacie miesto môže byť povolené pre osobné motorové vozidlá
kategórie M1 /vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi
sedadlami okrem sedadla pre vodiča / na parkoviskách alebo na pridružených parkovacích
pásoch, ktoré sú súčasťou komunikácií III. triedy a sú zverené do správy mestskej časti
Bratislava-Petržalka, v zmysle „Pasportu parkovacích stojísk na území mestskej časti
Bratislava-Petržalka, z 03/2008.
Na ostatných komunikáciách, len ak je státie motorových vozidiel určené dopravným
značením.
Počet vyhradených miest bude maximálne 10% z celkovej kapacity jednotlivých
parkovísk, pridružených parkovacích pásov, alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu,
určenej dopravným značením.
2) Spoločné zásady
2.1 Povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta na dobu 2 roky je možné vydať len pre jeden
byt, jedno osobné motorové vozidlo, ktorého vlastník alebo držiteľ má trvalý pobyt alebo
sídlo v mestskej časti Bratislava-Petžalka v lokalite, v ktorej vyhradené parkovisko žiada:
 pre fyzickú osobu, pre fyzickú osobu s oprávnením na podnikanie a právnickú osobu
 pre držiteľa preukazu ZŤP, ZŤP-S s osobitným označením vozidla* alebo osobe, ktorá
žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou preukaz ZŤP, ZŤP-S s osobitným
označením vozidla* a ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa takéhoto preukazu
2.2 Vyhradenie parkoviska nebude počas dňa časove obmedzené.
2.3 Finančné náklady na označenie vyhradeného parkovacieho miesta znáša mestská časť
Bratislava-Petržalka, okrem držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP-S s osobitným označením
vozidla.
V nákladoch sú zahrnuté prostriedky na projekt dopravného značenia, určenie použitia
dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom a dopravným
inšpektorátom, zvislé a vodorovné dopravné značenie, jeho údržba, kontrola dodržiavania
dopravného značenia, 1 ks parkovacieho preukazu, ktorý bude musieť byť umiestnený za
čelným sklom motorového vozidla.
Duplikát parkovacieho preukazu, v prípade jeho straty, bude vydaný na základe písomnej
žiadosti držiteľa povolenia do 15 dní od doručenia žiadosti, v počte 1 kus za vopred
uhradený poplatok 500,- Sk do doby platnosti pôvodného povoleni.
2.4 Osadenie dopravného značenia bude zrealizované do 30 dní od určenia použitia
dopravného značenia a po úhrade miestnej dane za užívanie priestranstva.
2.5 Na povolené vyhradené parkovacie miesto nie je dovolené osadiť žiadnu dopravnú
zábranu, (sklápací parkovací kôl, rám a podobne).
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V prípade porušenia tejto podmienky bude vyhradené parkovacie miesto, po písomnej
výzve povoľujúceho orgánu k odstráneniu dopravnej zábrany, bez náhrady zrušené na
náklady držiteľa povolenia a parkovisko bude vyhradené pre osobné motorové vozidlo
kategórie M1 iného žiadateľa.
2.6 Mestská časť si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené
parkovacie miesta. Na nosnej konštrukcii zvislého dopravného značenia označujúceho
vyhradené miesto, bude možné umiestniť jednu značku č. D12 – Vyhradené parkovisko,
s maximálnym počtom 5 kusov dodatkových tabuliek s evidenčným číslom motorového
vozidla. Vyhradené miesto bude vyznačené vodorovným dopravným značením
samostatne.
2.7 Ak má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta záujem o jeho užívanie aj po skončení
lehoty platnosti povolenia, musí minimálne 30 dní pred ukončením platnosti povolenia
podať do podateľne novú žiadosť podľa uvedeného postupu a všetky skutočnosti opäť
zdokladovať, z dôvodu overenia splnenia základných podmienok pre vydanie povolenia
vyhradeného parkoviska.
2.8 Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek
zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkoviska.
V prípade zistenia rozporu medzi predloženými dokladmi, na základe ktorých bolo
vydané povolenie k vyhradeniu parkoviska a skutočnosťou, bude vyhradené parkovacie
miesto po písomnom oznámení povoľujúceho orgánu, bez náhrady zrušené a parkovisko
pridelené inému žiadateľovi.
2.9 O vyhradené parkovisko možno požiadať len podľa vopred stanoveného zoznamu lokalít,
ulíc a parkovísk, ktorý bude zverejnený.
2.10 Žiadosť pre vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta je možné podať od
2.6.2008 od 8,30 hod. osobne alebo poštou do podateľne miestneho úradu.
2.11 Žiadosť bude zamietnutá v prípade že:
a) je neúplná
b) nie sú splnené stanovené podmienky pre vydanie povolenia k vyhradeniu
parkovacieho miesta
c) v požadovanej lokalite sa na parkovisku voľné parkovacie miesto k vyhradeniu
nenachádza
2.12 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta nadobudnú
účinnosť dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č..../2008 o miestnych
daniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2004 o miestnych daniach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*) § 41, ods.1) písm. a) zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov
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3) Postup
Žiadateľ si prevezme formulár Žiadosť o vydanie povolenia k vyhradeniu
parkovacieho miesta v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, prípadne vytlačí formulár z internetovej stránky Mestskej
časti Bratislava-Petržalka. Vyplnený formulár spolu s predpísanými povinnými prílohami
doručí do podateľne miestneho úradu alebo pošle poštou na adresu Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Petržalka. Povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa budú vydávať
podľa poradia podania žiadosti.
4) Fyzická osoba
Základné podmienky, ktoré musí o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska
spĺňať :
1) trvalý pobyt v lokalite, parkovisku - čestné vyhlásenie o trvalom pobyte
2) je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a nepodniká s ním (tzn. v OEV
je uvedený dátum narodenia, príp. rodné číslo nie IČO) - osvedčenie o evidencii osobného
motorového vozidla
3) nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo
garážové odstavné stojisko v prenájme, v lokalite - notársky overené vyhlásenie
4) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko na ktorom vyhradené parkovisko žiada resp.
situačný nákres
5) Fyzická osoba, držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP-S, prípadne osoba, ktorá žije v spoločnej
domácnosti s osobou vlastniacou takýto preukaz, ktorá má trvalý pobyt na adrese
držiteľa preukazu
Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska
spĺňať :
1) trvalý pobyt v lokalite, parkovisku - čestné vyhlásenie o trvalom pobyte
2) je ťažko zdravotne postihnutou osobou s preukazom osobitného označenia vozidla preukaz zdravotne ťažko postihnutého a preukaz osobitného označenia vozidla
3) je držiteľom osobného motorového vozidla a nepodniká s ním (tzn. v OEV je uvedený
dátum narodenia, príp. rodné číslo nie IČO) - osvedčenie o evidencii osobného
motorového vozidla
4) nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo odstavné
garážové stojisko v prenájme , v lokalite - notársky overené vyhlásenie
5) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom vyhradené parkovisko žiada resp.
situačný nákres
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6) Fyzická osoba oprávnená na podnikanie, právnická osoba
Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska
spĺňať :
1) identifikačné údaje - názov, sídlo, IČO, DIČ, osobu splnomocnenú k podaniu žiadosti
a prevzatiu povolenia
2) trvalé bydlisko osoby oprávnenej na podnikanie v lokalite, sídlo právnickej osoby v lokalite
a sídlo jej prevádzkarne v lokalite, alebo miesta podnikania v lokalite – čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte, fotokópia dokladu preukazujúceho vzťah k sídlu alebo k prevádzkarni
právnickej osoby ( list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) v lokalite
3) je držiteľom osobného motorového vozidla - osvedčenie o evidencii osobného motorového
vozidla
4) nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo odstavné
garážové stojisko v prenájme, v lokalite - notársky overené vyhlásenie
5) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom vyhradené parkovisko žiada resp.
situačný nákres
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PRÍLOHA č.2
Príklad zo zoznamu lokalít a parkovísk, ktorý bude zverejnený

Lokalita DVORY I
ULICA

PARKOVISKO

Prokofievova
Prokofievova
Fedinova
Fedinova
Ševčenkova
Ševčenkova
Ševčenkova
Ševčenkova
Švabinského
Švabinského
Švabinského
Švabinského
Švabinského
Švabinského
Švabinského
Švabinského
Čapajevova
Andrusovova
Prokofievova
Prokofievova
Prokofievova
Jiráskova
Ševčenkova
Ševčenkova
Jiráskova
Švabinského

DI-1
DI-2
DI-3
DI-4
DI-5
DI-6
DI-7
DI-8
DI-9
DI-10
DI-11
DI-12
DI-13
DI-14
DI-15
DI-16
DI-17
DI-18
DI-19
DI-20
DI-21
DI-22
DI-23
DI-24
DI-25
DI-26
SPOLU

POČET
VM*
5
4
2
7
11
1
8
8
4
7
9
7
1
6
3
6
5
8
1

104

* Počet miest určených k vyhradeniu
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VZOR - Žiadosť o vydanie povolenia pre fyzické osoby
Žiadateľ :

(bod 4 zásad)

.....................................................................................................................................................................

Trvalý pobyt : ........................................................................................................................ PSČ: ...............................................
číslo OP:

................................................................................

telefónne číslo :

..........................................................

e-mail:.......................................................

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Vec

Ž i a d o s ť o vydanie povolenia vyhradeného parkoviska pre fyzickú
osobu
Miesto státia - lokalita, ulica, parkovisko
...............................................................................................................................................................................................................................

Vozidlo - továrenská značka (typ):
evidenčné číslo

.........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Prílohy

1) - čestné vyhlásenie o pobyte
2) - osvedčenie o evidencii vozidla
3) - notársky overené vyhlásenie, že nemá vo vlastníctve, príp. nájme garáž, garážové stojisko

Dátum: ................................................

Podpis:

.......................................................
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Vysvetlivky:
Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska
spĺňať :
1) trvalý pobyt v lokalite, parkovisku - čestné vyhlásenie o trvalom pobyte - originál
2) je držiteľom osobného motorového vozidla a nepodniká s ním (tzn. v OEV je uvedený
dátum narodenia, príp. rodné číslo nie IČO) - osvedčenie o evidencii osobného
motorového vozidla - fotokópia dokladu - obojstranne
3) nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo odstavné
garážové stojisko v prenájme, v lokalite - notársky overené vyhlásenie - originál
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VZOR - Žiadosť o vydanie povolenia pre fyzické osoby - ZŤP
Žiadateľ :

(bod 5 zásad)

.....................................................................................................................................................................

Trvalý pobyt : ........................................................................................................................ PSČ: ...............................................
číslo OP:

................................................................................

telefónne číslo :

..........................................................

e-mail:.......................................................
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Vec

Ž i a d o s ť o vydanie povolenia vyhradeného parkoviska pre držiteľa
preukazu ZŤP, ZŤP-S s preukazom osobitného označenia vozidla*
Miesto státia – lokalita, ulica, parkovisko
..............................................................................................................................................................................................................................

Vozidlo - továrenská značka (typ):
evidenčné číslo

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Preukaz osobitného označenia vozidla* č.

................................................................................................................…..

Odôvodnenie:
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................….

Prílohy
1) - čestné vyhlásenie o pobyte
2) - platný preukaz ZŤP, ZŤP-S a preukaz osobitného označenia vozidla*
3) - osvedčenie o evidencii vozidla (obojstranne)
4) - notársky overené vyhlásenie, že nemá vo vlastníctve, príp. nájme garáž, garážové stojisko

Dátum: ................................................

Podpis:

.......................................................
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Vysvetlivky:
Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska
spĺňať :
1) trvalý pobyt v lokalite, parkovisku - čestné vyhlásenie o trvalom pobyte - originál
2) je ťažko zdravotne postihnutou osobou s preukazom osobitného označenia vozidla*preukaz zdravotne ťažko postihnutého – fotokópiu dokladu - obojstranne
preukaz osobitného označenia vozidla – fotokópiu dokladu - predná strana
3) je držiteľom osobného motorového vozidla a nepodniká s ním (tzn. v OEV je uvedený
dátum narodenia, príp. rodné číslo nie IČO) - osvedčenie o evidencii osobného
motorového vozidla - fotokópia dokladu - obojstranne
4) nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo
odstavné garážové stojisko v prenájme, v lokalite - notársky overené vyhlásenie originál

*) § 41, ods.1) písm. a) zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov
17

VZOR - Žiadosť o vydanie povolenia pre fyzické osoby – žijúce v spoločnej domácnosti s osobou ZŤP
Žiadateľ :

(bod 5 zásad)

.....................................................................................................................................................................

Trvalý pobyt : ........................................................................................................................ PSČ: ...............................................
číslo OP:

................................................................................

telefónne číslo :

..........................................................

e-mail:.......................................................

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Vec
Ž i a d o s ť o vydanie povolenia vyhradeného parkoviska pre osobu žijúcu
v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou preukaz ZŤP, ZŤP-S s osobitným
označením vozidla*
Miesto státia – lokalita, ulica, parkovisko :
..............................................................................................................................................................................................................................

Vozidlo - továrenská značka (typ):
evidenčné číslo

....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Preukaz osobitného označenia vozidla* č.

...............................................................................................................…..

Odôvodnenie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................….

Prílohy
1) - čestné vyhlásenie o pobyte a o pobyte držiteľa preukazu ZŤP
2) - platný preukaz ZŤP, ZŤP- S a preukaz osobitného označenia vozidla*
3) - osvedčenie o evidencii vozidla
4) - notársky overené vyhlásenie, že nemá vo vlastníctve, príp. nájme garáž, garážové stojisko

Dátum: ................................................

Podpis:

.......................................................

18

Vysvetlivky:
Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska
spĺňať :
1) trvalý pobyt v lokalite, oblasti, parkovisku - čestné vyhlásenie o trvalom pobyte a o
pobyte držiteľa prukazu - originál
2) osoba žijúca v spoločnej domácnosti je ťažko zdravotne postihnutou osobou s preukazom
osobitného označenia vozidla* preukaz zdravotne ťažko postihnutého – fotokópiu dokladu - obojstranne
preukaz osobitného označenia vozidla – fotokópiu dokladu - predná strana
3) je držiteľom osobného motorového vozidla a nepodniká s ním (tzn. v OEV je uvedený
dátum narodenia, príp. rodné číslo nie IČO) - osvedčenie o evidencii osobného
motorového vozidla - fotokópiu dokladu - obojstranne
4) nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo odstavné
garážové stojisko v prenájme, v lokalite - notársky overené vyhlásenie - originál

*) § 41, ods.1) písm. a) zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov
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VZOR - Žiadosť o vydanie povolenia pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie/právnické osoby

Žiadateľ/ názov spoločnosti
IČO/ DIČ/ IČ DPH

(bod 6 zásad)

.................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Miesto podnikania/ sídlo spoločnosti/ prevádzka : ..........................................................................................
PSČ:

............................................

telefónne číslo :

..........................................................

e-mail:.......................................................

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Vec

Ž i a d o s ť o vydanie povolenia vyhradeného parkoviska pre fyzickú
osobu oprávnenú na podnikanie / právnickú osobu
Miesto státia – lokalita, ulica, parkovisko
................................................................................................................................................................................................................................

Vozidlo - továrenská značka (typ):
evidenčné číslo

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Osoba splnomocnená k podaniu žiadosti a prevziatiu povolenia:
..................................................................................................................................................................................................................................

Prílohy
1) - identifikačné údaje
2) - miesto podnikania /sídlo spoločnosti
3) - osvedčenie o evidencii vozidla
4) - overené vyhlásenie, že nemá vo vlastníctve, príp. nájme garáž, garážové stojisko

Dátum: ................................................

Podpis:

.......................................................
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Vysvetlivky:
Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie
parkoviska spĺňať :
1) identifikačné údaje
- živnostenský list / výpis z obchodného registra – fotokópia
- osoba splnomocnená k podaniu žiadosti a prevziatiu povolenia - originál
2) sídlo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v lokalite / sídlo právnickej osoby v lokalite/
sídlo jej prevádzkarne v lokalite/ miesto podnikania v lokalite – doklad preukazujúci
vzťah k sídlu alebo k prevádzkarni v lokalite (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod) fotokópia
3) je držiteľom osobného motorového vozidla - osvedčenie o evidencii osobného
motorového vozidla - fotokópia dokladu - obojstranne
4) nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo odstavné
garážové stojisko v prenájme,v lokalite - notársky overené vyhlásenie - originál
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Výpis
zo zápisnice komisie územného plánu výstavby a dopravy zo dňa 7. 4. 2008
K bodu 3/ Návrh na úpravu VZN o miestnych daniach
Predložený materiál zmeny VZN tak ako bol predložený, nebol komisiou doporučený
o jeden hlas
Za : 3, Proti : 1, Zdržal sa : 3
Za správnosť výpisu: Ing. Kvetoslava Čurná

Výpis
zo zápisnice komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov zo dňa 09.04.2008
K bodu 3. Návrh VZN o miestnych daniach
Uznesenie č. 3
Komisia žiada do predloženého materiálu doplniť:
- na vnútrosídliskových plochách určených na parkovanie vydať zákaz parkovania
motorových vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t,
- zvýšiť odvod príjmu do Fondu statickej dopravy,
- určiť parkovacie miesta za úhradu v jednotlivých lokalitách (spracovať pasport) pred
termínom prijímania žiadostí.
Hlasovanie: za - 6, proti 0, zdržal sa - 0
Za správnosť výpisu: Ing. Ján Kubička

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.04.2008
Prítomní: : Mgr. Belohorec, Ing. Vermeš, Ing. Plšek, MUDr. Janota, PhD., CSc, Ing. Hanák,
Mgr. Bakerová-Dragúňová, Ing. Kocka, p. Števove
Neprítomní: Ing. Weissensteiner,
K bodu :
Návrh VZN o miestnych daniach
Stanovisko:
1. Finančná komisia odporúča schváliť uvedený materiál s úpravou v § 4 odst. 7 písm. e) bod 1
stanoviť jednotnú sadzbu 4,- Sk/m2 pre každého.
Hlasovanie:
Prítomní : 8
Za
:8
Proti
:0
Zdržal sa : 0
V Bratislave 14.04.2008
Za správnosť: Ing. Lukáček

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK
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Uznesenie č. 117
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
ukladá
prednostovi miestneho úradu
dopracovať predložený materiál o pripomienky a predložiť ho na rokovanie miestnej
rady v marci r. 2008:
1. zjednotiť sadzbu na 4,- Sk pre fyzické a právnické osoby
2. zapracovať do uznesenia, že výnos z vyhradeného parkovania (minimálne 80 %)
bude príjmom Fondu statickej dopravy v Petržalke
3. doriešiť problematiku odťahovej služby formou ponukového konania
4. vyhradené státia budú tvoriť kapacitu 10 % parkovacích miest bez státí
vyhradených pre osoby s preukazom ZŤP
5. náklady na vybudovanie vyhradeného státia znáša mestská časť
6. státie bude vyhradené pre bytovú jednotku
7. majiteľ vyhradeného státia obdrží parkovací preukaz
8. prideľovanie parkovacieho státia bude podľa poradia podania žiadosti
9. žiadosť musí byť osobne podaná do podateľne miestneho úradu
10. dĺžka vyhradeného státia bude na 2 roky s tým, že predĺženie doby vyhradeného
státia bude vykonané na základe žiadosti podanej osobne do podateľne miestneho
úradu 30 dní pred ukončením platného povolenia
11. platba za vyhradené státie sa vykoná vopred za príslušný kalendárny rok
12. vyhradené státia sa budú budovať len na parkoviskách mestskej časti.
---------Uznesenie č. 173
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
1. uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004
o miestnych daniach
2. schváliť príjem do Fondu statickej dopravy vo výške 50 % z uhradenej dane za
trvalé parkovanie
3. schváliť zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta
po zapracovaní pripomienok:
- finančné prostriedky vybraté na vyhradené parkovanie budú účelovo viazané na
riešenie statickej dopravy v Petržalke
- upresniť bod 2.9. Zásad – spôsob podávania žiadostí
- po prijatí materiálu zverejniť zoznam lokalít, ulíc a parkovísk, na ktorých je
možno vyhradiť parkovacie miesto
- do bodu 2. Spoločné zásady zapracovať „jeden byt – jedna žiadosť“.

23

