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Návrh uznesenia: 
     
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatných k 31.10.2011. 

 
   
       



Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 31.10.2011 
 

 
66 31.5.2011  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
1. berie na vedomie 
Postup riešenia statickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
2. žiada 
starostu mestskej časti: 
a) pripraviť zadanie na vypísanie verejnej súťaže na spracovanie koncepcie 

statickej dopravy 
b) vypísať verejnú súťaž na spracovanie koncepcie aj s vyčlenením 

finančných prostriedkov 
c) iniciovať legislatívne zmeny v zákonoch a normách    
d) preveriť možnosť vypracovania VZN pre statickú dopravu u novostavieb 
3. ukladá 
komisii pre riešenie statickej dopravy: 
spracovať otvorený list primátorovi a poslancom Mestského zastupiteľstva 
hl. mesta SR Bratislavy ohľadom riešenia statickej dopravy v Petržalke. 
4. poveruje 
starostu Vladimíra Bajana rokovať s hl. mestom SR Bratislavou 
o spoločnom riešení statickej dopravy v Petržalke, najmä o: 
- pozemkoch na území Petržalky vhodných na nové parkovacie domy, 
- vytvorení spoločného podniku na výstavbu a prevádzkovanie statickej 

dopravy v Petržalke na základe výsledkov koncepcie statickej dopravy. 
Plnenie: uznesenie sa začalo plniť. 
Prípravné práce sa začali odbornou exkurziou vo Viedni, ktorá sa uskutočnila 
v mesiaci jún. Exkurzie sa zúčastnili zástupcovia mestskej časti na pozvanie 
medzinárodného experta v oblasti statickej dopravy. Cieľom bolo oboznámiť sa 
so spôsobom parkovania a prevádzky parkovacích domov a fungovania 
regulovaného parkovania vo Viedni. V priebehu mesiacov júl a august sa na 
miestnom úrade uskutočnili spoločné odborné stretnutia so zástupcami mestskej 
časti a s odborným expertom pre problematiku statickej dopravy, ktorý bol 
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odborným garantom pre prípravu a realizáciu zadania verejnej súťaže na 
spracovanie koncepcie statickej dopravy. 
Oddelenie ÚRaD vypracovalo materiál Zásady parkovacej politiky, ktoré sú 
podkladom pre prípravu zadania. 
Nakoľko hlavné mesto SR Bratislava ohlásilo prípravu koncepcie parkovacej 
politiky pre celé mesto s termínom splnenia december 2011, odporúčame 
v plnení uznesenia pokračovať až po jej schválení mestským zastupiteľstvom 
Z uvedeného dôvodu navrhujeme termín kontroly február 2012. 
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