
Všeobecne záväzné nariadenie   

mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č. 6 zo dňa  1. júla 2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka  č. 5/2004 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzných nariadení 

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.3/2009 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 bode 1 „Zásad“ sa za slová „vozidlá kategórie M1 /vozidlá projektované a konštruované 

na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča/“ dopĺňajú 

slová: 

„a pre nákladné vozidlá kategórie N1 /vozidlá projektované a konštruované na prepravu 

tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg/ do dĺžky 

vozidla 5m“. 

 

3. Bod 1 „Zásad“ sa dopĺňa novým odsekom ktorý znie:  
 

„ Mestská časť si vyhradzuje právo nevyhradiť trvalé parkovanie, pokiaľ by rozmery vozidla 

bránili efektívnemu a bezpečnému využívaniu vedľajších parkovacích miest “.  
  

     

4. 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“.  
 
  

5. 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 alebo nákladné 

vozidlo do dĺžky vozidla 5m, ktorého vlastník, držiteľ, štatutárny zástupca, člen kontrolných 

orgánov, zamestnanec, alebo užívateľ vozidla na základe zmluvy alebo čestného vyhlásenia, 
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má trvalý pobyt alebo sídlo 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 

▪   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.“ 

 

6. 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.“ 

 

7. 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.“   

 

8. 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 po dobu platnosti povolenia jeden krát a 

samostatne.“  

 

9. 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 alebo nákladného vozidla do dĺžky 

vozidla 5m - zmluva alebo čestné vyhlásenie o zverení motorového vozidla k jeho 

užívaniu na súkromné účely a osvedčenie o evidencii motorového vozidla - úplná 

fotokópia dokladu 

     - je užívateľom osobného motorového alebo nákladného vozidla do dĺžky vozidla 5m  – 

zmluva alebo čestné vyhlásenie o zverení motorového vozidla k jeho užívaniu na 

súkromné účely a osvedčenie o evidencii  motorového vozidla - úplná fotokópia dokladu 
 

c)  uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ 

môže uviesť 3 parkoviská v jednej lokalite.    

 

10. V bode 5 „Zásad“ sa nahrádza novým znením: 
 

„Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie 

parkoviska spĺňať :  

 

a) trvalý pobyt v lokalite, oblasti,  parkovisku  -  čestné vyhlásenie o trvalom pobyte 
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b) je ťažko zdravotne postihnutou osobou s parkovacím preukazom vydaným Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny – fotokópia preukazu zdravotne ťažko postihnutého a fotokópia 

parkovacieho preukazu  
 

c) je držiteľom osobného motorového vozidla alebo nákladného vozidla do dĺžky vozidla 5m – 

úplná fotokópia osvedčenia o evidencii osobného motorového vozidla  

     

d) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ 

môže uviesť 3 parkoviská v jednej lokalite.“    

    

11. Bod 6 „Zásad“ sa nahrádza novým znením: 
 

„Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie 

parkoviska spĺňať :  

 

a)  identifikačné údaje - názov, sídlo, IČO, DIČ, osobu splnomocnenú k podaniu žiadosti  

a prevzatiu  povolenia 
 

b) - 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  

- trvalé bydlisko zamestnanca, člena štatutárneho alebo kontrolného orgánu v lokalite- 

čestné vyhlásenie o trvalom pobyte  
 

c)  je držiteľom osobného motorového vozidla  alebo nákladného vozidla do dĺžky vozidla 5m 

– úplná fotokópia osvedčenia o evidencii osobného motorového vozidla  
       
d)  uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ 

môže uviesť 3 parkoviská v jednej lokalite.“    

 

 

§ 2 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 24. 07. 2009. 

 

 

 

                              Milan Ftáčnik 
                          starosta 

 


