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Bratislava (TASR) - V bratislavskom Starom Meste nechcú, aby v rámci parkovacej politiky 
Bratislavy mali vodiči z ostatných mestských častí pri parkovaní v Starom Meste až 50-percentnú 
zľavu z úhrady pre nerezidentov. Poslanci mestskej časti rovnako nesúhlasia s navrhovaným 
prerozdelením výnosov z úhrad za dočasné parkovanie.  

Zvýhodnenie vodičov z iných mestských častí vlastniacich parkovaciu kartu až na 50-percentné 
zníženie z ceny za dočasné parkovanie poslanci odmietli z dôvodu, že je to v rozpore s princípmi 
parkovacej politiky. "Cieľom opatrení je predsa znížiť dopyt po parkovaní, zahusťovanie hlavného 
mesta autami," uviedla starostka Tatiana Rosová. "Pre nás cenotvorba parkovania znamená, aby sme 
ľudí z iných mestských častí, ktorí sem chodia za prácou donútili radšej využívať iné formy dopravy, 
ako osobné auto a zabezpečiť Staromešťanom dostatok miesta na zaparkovanie," dodal poslanec 
Slavomír Frešo (SDKÚ-DS). Splnením svojich pripomienok podmieňujú súhlas so všeobecne 
záväzným nariadením (VZN) o dočasnom parkovaní na území Bratislavy  

Poslanci mali tiež pripomienky k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta, ktorý sa týka dočasného 
parkovania. Poslanci nesúhlasili najmä s prerozdelením výnosov z úhrad za dočasné parkovanie, 
ktoré hlavné mesto navrhuje v rámci 70 percent v prospech mestskej časti a 30 percent v prospech 
hlavného mesta. "My budeme mať čoskoro výsledky verejnej súťaže na prevádzkovanie dočasného 
parkovania v Starom Meste, najprv chceme vedieť, koľko nás to bude stáť a až potom sa budeme 
vedieť baviť o tom, ako by sa mali rozdeliť výnosy," uviedla starostka Rosová. Mesto chce zo svojich 
výnosov zabezpečovať kontrolu pravidiel parkovania i skvalitňovať MHD.  

Primátor Milan Ftáčnik preto zastupiteľstvu Starého Mesta navrhol, aby súhlasilo s postupom mesta 

pri príprave štatútu, v ktorom budú zapracované pripomienky mestských častí. Ftáčnik poznamenal, 

že v tejto súvislosti sa vyjadrilo bratislavské Nové Mesto, ktoré chce deliť výnosy v pomere 80:20, 

Petržalka zasa o pomere ešte chce rokovať s mestom. "Takýto postup by ste mali zvoliť aj vy, aby 

mesto mohlo pripraviť s vašimi pripomienkami štatút, ktorý vy buď odsúhlasíte, alebo neodsúhlasíte na 

septembrovom zastupiteľstve," povedal Ftáčnik. Za to sa prihovorila aj starostka mestskej časti 

Tatiana Rosová. Návrh poslanci odobrili. 


