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Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. ...... zo dňa ....... 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  
Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach  

v znení VZN č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008,č. 3/2009 a č. 3/2010  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy, v znení neskorších 
predpisov a podľa § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o miestnych daniach“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :  
 
I. 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Petržalka, číslo 5/2004 zo 14. 
decembra 2004 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008 všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2009 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.V § 4 sa vkladá ods.10,ktorý znie:  
 
Správca dane poskytne zľavu vo výške 20 % z dane podľa § 4 ods.7 písm. e) daňovníkovi, 
ktorý poskytne vyhradené parkovacie miesto čase  od 08 hod. do 17 hod. pre využitie 
ostatných vodičov s tým, že táto skutočnosť bude viditeľne vyznačená na dodatkovej tabuľke 
pre vyhradené parkovanie. 
 
 
 
 
 
 
sa pôvodné znenie písmena e) v bode 1  vypúšťa a nové znenie  je nasledovné: 
 
2.Príloha č.5 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa mení 
takto: 
 
Časť 1) Parkovacie plochy. sa vypúšťa a nahrádza novým znením:  
 
Časť 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. 
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         Počet vyhradených miest určených pre neobmedzené parkovanie počas celého dňa je 
maximálne 10% z celkovej kapacity jednotlivých parkovísk, pridružených parkovacích pásov, 
alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu, určenej dopravným značením. 
          Počet vyhradených miest určených pre vyhradené parkovanie v čase od 17.00 do 08.00 
hod. je maximálne 10% z celkovej kapacity jednotlivých parkovísk, pridružených 
parkovacích pásov, alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu určenej dopravným značením. 
 
2) Spoločné zásady. 
 
Bod.2.2 doterajší text  sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:  
 
2.2. Vyhradenie parkoviska nebude počas dňa časove obmedzené ak žiadateľ najneskôr 
súčasne s podaním Žiadosti o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta nebude 
súhlasiť  s tým, aby ho v čase od 08 hod. do 17 hod.  využívali ostatní vodiči.   
 
II.   
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2012. 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                                         

 Vladimír Bajan 
                 starosta 
 
 
 
 
 
 


