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Dôvodová správa
Dňom 1. februára 2009 nadobudol účinnosť zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o cestnej premávke a zmene a doplnení niektorých zákonov. Zodpovedajú požiadavkám
medzinárodných zmlúv, ku ktorým pristúpila aj Slovenská republika pri vstupe do Európskej
únie. Úplne nahradili zrušený zákon č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných
komunikáciách a jeho vykonávací predpis - vyhlášku č.225/2004 Z.z..
Nakoľko sa niektoré ustanovenia nového zákona a vyhlášky dotýkajú Všeobecne
záväzného nariadenia č.5/2004 o miestnych daniach, ktoré sú súčasťou „Zásad pre vydávanie
povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta“, návrh zamieňa pôvodné textové znenia textom
podľa súčasne platnej legislatívy. V celom texte VZN a texte Zásad pre vydanie povolenia sa
slová „osobitným označením“, nahrádzajú slovami „parkovacím preukazom“ a slová
pod čiarou v odkaze 1) „§41, ods.1) písm. a) zákona č.315/1996 Z.z. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami: „§44, ods.2) zákona
č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Vyhláška č. 229/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke ustanovila
nové označenie a význam zvislých a vodorovných dopravných značiek. Dodatkovou tabuľkou
č.E13 umiestnenou na zvislom dopravnom značení, je možné od jej účinnosti vyhradiť len 4
parkovacie miesta. Podľa týchto zákonných zmien, pre spresnenie a zvýraznenie vyhradených
miest sa bod 2.6 „Zásad“ nahrádza novým znením:
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. IP16 – Parkovacie miesto
s vyhradeným státím, jednu dodatkovú tabuľku č.E7 – Smerová šípka a maximálny počet 4
kusy dodatkových tabuliek s evidenčným číslom motorového vozidla. Vyhradené miesto
bude vyznačené vodorovným dopravným značením samostatne.
Predložený návrh určuje všeobecný termín „užívateľ motorového vozidla na základe
zmluvy“, ktorý nahradí návrh pána poslanca Michala Radosu schválený Uznesením č.349 na
rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 7.apríla 2009.
Návrh obsahoval len niektoré funkcie podnikateľov majúce oprávnenia vlastníka alebo
držiteľa. Užívateľom motorového vozidla vo všeobecnosti, tým aj osobou oprávnenou na
vydanie povolenia vyhradeného parkoviska, môže byť každá fyzická osoba, ktorá na základe
zmluvy s podnikateľom, s fyzickou alebo právnickou osobou, je užívateľom motorového
vozidla. V zmysle uvedeného boli upravené body 2.1 „Zásad“, ktoré sa nahrádzajú novým
znením:
Povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta je možné vydať na 1 byt, jedno sídlo
alebo jednu prevádzkareň, na dobu 2 roky, pre jedno osobné motorové vozidlo, ktorého
vlastník, držiteľ alebo užívateľ vozidla na základe zmluvy alebo čestného vyhlásenia, má
trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka v lokalite, v ktorej vyhradené parkovisko
žiada:
▪ pre fyzickú osobu
▪ pre fyzickú osobu s oprávnením na podnikanie a právnickú osobu
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▪ pre držiteľa preukazu ZŤP alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom* alebo osobe, ktorá žije
v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou preukaz ZŤP alebo ZŤP-S s parkovacím
preukazom* a ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa takéhoto preukazu.
Súčasne je preto potrebné doplniť základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie
povolenia pre vyhradenie parkoviska spĺňať. Bod 4 „Zásad“ sa nahrádza novým znením:
a) - trvalý pobyt v lokalite, oblasti, parkovisku - čestné vyhlásenie o trvalom pobyte,
b) - je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a nepodniká s ním (tzn.
v OEV je uvedený dátum narodenia, príp. rodné číslo nie IČO) - kópia osvedčenia
o evidencii osobného motorového vozidla,
- je užívateľom osobného motorového vozidla – zmluva alebo dohoda o zverení
motorového vozidla k jeho užívaniu na súkromné účely alebo čestného vyhlásenia a
osvedčenie o evidencii osobného motorového vozidla - fotokópia dokladu – úplná
fotokópia dokladu
c) nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo garážové
odstavné stojisko v prenájme, v lokalite - overené vyhlásenie
d) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ
môže uviesť 3 parkoviská v jednej lokalite.
Z uvedenej zmeny vyplýva aj zrušenie písmena f) bodu 6 „Zásad, ktoré znie:
f) jeho zamestnanec, člen štatutárneho alebo kontrolného orgánu má trvalý pobyt v mestskej
časti Bratislava-Petržalka v lokalite, v ktorej vyhradené parkovisko žiada.
Termíny určenia použitia dopravného značenia a úhrady miestnej dane alebo poplatku na
zabezpečenie realizácie dopravného značenia nie sú totožné. Nie je možné dodržať 30 dňovú
lehotu na realizáciu dopravného značenia od určenia použitia dopravného značenia, nakoľko
časová lehota na realizáciu značenia, je plne závislá odo dňa uhradenia miestnej dane alebo
poplatku žiadateľom. Bod 2.4 „Zásad“ sa preto nahrádza novým znením:
„Osadenie dopravného značenia bude zrealizované do 30 dní od určenia použitia dopravného
značenia a do 30 dní po úhrade miestnej dane za užívanie priestranstva alebo do 30 dní od
úhrady poplatku na zabezpečenie realizácie dopravného značenia“
Na základe výkladu zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.9/2009
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktoré nám zaslalo Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, je súčasťou
vyhradeného parkovacieho aj vodorovné dopravné značenie č.V10b (výklad zákona
prikladáme v príl.č.1). Realizáciou iba zvislého dopravného značenia, nie je zabezpečené
riadne užívanie vyhradeného miesta žiadateľom, v plnom rozsahu. V prípade neoprávneného
parkovania cudzieho vozidla na vyhradenom parkovisku, bez zrealizovaného vodorovného
značenia, nemôže Mestská polícia vykonať dohľad v zmysle zákona č.8/2009 Z.z,. nad
dodržiavaním ustanovenia §25 – Vodič nesmie zastaviť a stáť písm. n) – pred vjazdom na
cestu z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo pre ktoré je
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parkovisko vyhradené a vozidlo nemôže byť z vyhradeného miesta v zmysle ustanovenia §43
– Prekážka cestnej premávky odstránené.
V zimnom období, t.j. od 15.novembra do 31.marca, nie je možné zabezpečiť
realizáciu vyhradeného parkovania zvislým a súčasne i vodorovným dopravným značením
(príl.č.2 certifikát o náterových látkach používaných pre realizáciu vodorovného značenia
o minimálnych hodnotách teploty povrchu a vlhkosti vzduchu). Pre riadne užívanie
parkoviska, počas celej doby stanovenej vo vydanom povolení, za ktorú si držiteľ uhrádza
miestnu daň, sme pre vydávanie nových povolení (nie pre predĺženie platných), upravili dobu
začatia užívania priestranstva od 1.apríla do 15.novembra. Bod 2.2 „Zásad“, sa preto nahrádza
novým znením:
„Povolenia pre vyhradenie nového parkovacieho miesta sa budú vydávať v termíne začatia
užívania verejného priestranstva od 1.apríla do 15.novembra. Vyhradenie parkoviska
nebude počas dňa časove obmedzené.“
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka prerokovala dňa 21.04.2009 materiál
č.251/2009 „Návrh zmeny Zásad vyhradeného parkovania, návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004
v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení“. Prijala k predloženému bodu uznesenie
č.372 s pripomienkami, ktoré sú zapracované do predloženého materiálu.
Materiál bol prerokovaný v komisii ÚPVaD bez pripomienok a v komisii SMM, ktorá
odporučila zapracovať do materiálu pripomienky miestnej rady.
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STANOVISKO
komisie územného plánu, výstavby a dopravy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka zo dňa 20.04.2009
Prítomní: Ing. Brath, Andrea Čapčeková, Ing. Guttman, Ing. Nitranský,
PhDr. Šebej, Ing. Kušnír
Neprítomní: Ing.Augustín Ľ., Ing.Augustín A., Ing.Kovalčík, Mgr. Paškala
K bodu: Stanovisko k návrhu zmeny Zásad vyhradeného parkovania, návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 5/2004 v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení
Stanovisko: Komisia odporúča prijať predložený materiál bez pripomienok
Hlasovanie: Prítomní:
za:
proti:
zdržal sa :

6
6
0
0
Ing. Karol Nitranský
v zastúpení predsedu komisie
v. r.

Výpis uznesenia
zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného dňa
22.04.2009
K bodu 6 – Rôzne:
Návrh zmeny zásad vyhradeného parkovania , návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5 / 2004 v znení
neskorších záväzných nariadení
Uznesenie :
Komisia odporúča schváliť návrh predloženého materiálu v znení doplnenom o pripomienky
miestnej rady konanej 21.04.2009.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

6
0
0

V Bratislave, 22.04.2009
Za správnosť výpisu zodpovedá :

Zápisnicu odsúhlasil :

Ing. Ján Kubička, v.r.

Ing. Peter Hrdlička, v.r.
predseda komisie
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Príloha č.2
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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Petržalka,
č. ... /2009
zo dňa …….2009
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení noviel
č.1/2005, č.1/2007, č.2/2007, č.2/2008, č.3/2008, č.3/2009

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a)
zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a podľa § 29, § 36, § 51, § 59 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon
o miestnych daniach“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :
§1
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka
č. 5/2004
o miestnych daniach v znení noviel č.1/2005, č.1/2007,č.2/2007, č.2/2008, č.3/2008 (úplné
znenie) a č...../2009 a jeho príloha č.5 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu
parkovacieho miesta, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V celom texte všeobecne záväzného nariadenia („ďalej len nariadenie“) sa slová „osobitným
označením“ nahrádzajú slovami „parkovacím preukazom“ a slová pod čiarou v odkaze 1)
„§41, ods.1) písm. a) zákona č.315/1996 Z.z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov“ nahrádzajú slovami: „§44, ods.2) zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
V celom texte prílohy č.5 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta
(ďalej len „Zásady“) sa slová „osobitným označením“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú
slovami „parkovacím preukazom“ v príslušnom gramatickom tvare a slová pod čiarou v
odkaze *) „§41, ods.1) písm. a) zákona č.315/1996 Z.z. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami: „§44, ods.2) zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.
Bod 2.1 „Zásad“ sa nahrádza novým znením:
Povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta je možné vydať na 1 byt, jedno sídlo alebo jednu
prevádzkareň, na dobu 2 roky, pre jedno osobné motorové vozidlo, ktorého vlastník, držiteľ
alebo užívateľ vozidla na základe zmluvy alebo čestného vyhlásenia, má trvalý pobyt v
mestskej časti Bratislava-Petržalka v lokalite, v ktorej vyhradené parkovisko žiada:
▪
▪

pre fyzickú osobu
pre fyzickú osobu s oprávnením na podnikanie a právnickú osobu
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▪ pre držiteľa preukazu ZŤP alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom* alebo osobe, ktorá žije
v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou preukaz ZŤP alebo ZŤP-S s parkovacím
preukazom* a ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa takéhoto preukazu
4.
Bod 2.2 „Zásad“ sa nahrádza novým znením:
„Povolenia pre vyhradenie nového parkovacieho miesta sa budú vydávať v termíne začatia
užívania verejného priestranstva od 1.apríla do 15.novembra.“ Vyhradenie parkoviska nebude
počas dňa časove obmedzené.“
5.
Bod 2.4 „Zásad“ sa nahrádza novým znením:
„Osadenie dopravného značenia bude zrealizované do 30 dní od určenia použitia dopravného
značenia a do 30 dní po úhrade miestnej dane za užívanie priestranstva alebo do 30 dní od
úhrady poplatku na zabezpečenie realizácie dopravného značenia“
6.
Bod 2.6 „Zásad“ sa nahrádza novým znením:
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. IP16 – Parkovacie miesto
s vyhradeným státím, jednu dodatkovú tabuľku č.E7 – Smerová šípka a maximálny počet 4
kusy dodatkových tabuliek s evidenčným číslom motorového vozidla. Vyhradené miesto bude
vyznačené vodorovným dopravným značením samostatne.
7.
Bod 4 „Zásad“ sa nahrádza novým znením:
Základné podmienky, ktoré musí o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska spĺňať:
a) - trvalý pobyt v lokalite, oblasti, parkovisku - čestné vyhlásenie o trvalom pobyte,
b) - je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a nepodniká s ním (tzn.
v OEV je uvedený dátum narodenia, príp. rodné číslo nie IČO) - kópia osvedčenia
o evidencii osobného motorového vozidla,
- je užívateľom osobného motorového vozidla – zmluva o zverení motorového vozidla
k jeho užívaniu na súkromné účely alebo čestného vyhlásenia a osvedčenie o evidencii
osobného motorového vozidla - fotokópia dokladu – úplná fotokópia dokladu
c)

nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo
garážové odstavné stojisko v prenájme, v lokalite - overené vyhlásenie

d) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ
môže uviesť 3 parkoviská v jednej lokalite.
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8.
V bode 6 „Zásad“ sa zrušuje písmeno f), ktoré znie:
f) jeho zamestnanec, člen štatutárneho alebo kontrolného orgánu má trvalý pobyt v mestskej
časti Bratislava-Petržalka v lokalite, v ktorej vyhradené parkovisko žiada

§2
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ........... 2009

Milan Ftáčnik
starosta
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