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Návrh uznesenia  

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

                o d p o r ú č a  

 

schváliť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zmenu VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN 

a jeho súčasti - Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 
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Dôvodová správa 

 

     Novela zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, s účinnosťou od 1.decembra 2012 upravila spôsob 

vyrubenia a platenia miestnej dane za  osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé 

parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko. Podľa znenia zákona daňová povinnosť vzniká 

dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a obec vyrubí daň rozhodnutím 

najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Podľa súčasne platných „Zásadách“ sa dopravné 

značenie označujúce vyhradené parkovisko osádza až po uhradení miestnej dane, čo v zmysle 

citovanej úpravy zákona už nie je uskutočniteľné. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné 

stanovenú zásadu vypustiť. Tento daný nový stav si vynútil i potrebu úpravy úhrady za 

realizáciu, údržbu a odstránenie dopravného značenia. V prípade, že žiadateľovi - fyzickej 

osobe a fyzickej osobe s oprávnením na podnikanie alebo právnickej osobe bude povolenie 

k vyhradeniu parkoviska vydané a dopravné značenie osadené a na základe ich žiadosti 

následne v krátkom čase zrušené ( do 3-6mesiacov), stanoveným priemerným poplatkom sa 

pokryjú náklady na realizáciu dopravného značenia (mestská časť vyhradené miesta 

zoskupuje – označenie je na jednej konštrukcii dopravného značenia, ktorého orientačná cena 

je 120 € + 23 € za 1dodatkovú tabulu). Pre rok 2013 sme stanovili priemerný jednorazový 

poplatok vo výške 50 €, výška poplatku bude každoročne upravená podľa cenníka 

dodávateľských prác. Zdravotne ťažko postihnuté osoby si v zmysle platných zásad už 

náklady na realizáciu dopravného značenia hradia. Po ukončení platnosti ich povolenia, 

odstránenie dopravného značenia označujúceho vyhradené parkovisko zabezpečoval Miestny 

podnik verejnoprospešných služieb Petržalka do 31. decembra 2012 bezodplatne. Od januára 

2013  túto činnosť nevykonáva, z uvedeného dôvodu dopĺňame „Zásady“ aj pre tieto osoby 

o jednorazový poplatok na odstránenie značenia, pre rok 2013 cca vo výške 5-10 €, výška 

poplatku bude každoročne upravená podľa cenníka dodávateľských prác. 

     Rozpracovanosť a príprava novej parkovacej politiky v mestskej časti, si vyžaduje aj 

úpravu zásad o eventualitu zrušenia vydaného povolenia k vyhradeniu parkoviska z dôvodu 

realizácie regulovaného parkovania.  Poznatky a praktické skúsenosti získané praxou pri 

vydávaní povolení počas uplynulých rokov, sú podkladom pre návrh  a úpravu niektorých 

ďalších podmienok v „Zásadách pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta“. 

 

Návrh zmien v „Zásadách pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta“: 

 

1. vypustenie úhrady miestnej dane pred realizáciou dopravného značenia. Miestna daň 

sa bude vyrubovať a uhrádzať podľa platného znenia zákona o miestnych daniach   

2. zavedenie poplatku za realizáciu, údržbu a odstránenie dopravného značenia  

3. predĺženie doby platnosti povolenia pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

(ZŤP) na 4 roky. Súčasne platná 2-ročná lehota je veľmi krátka, za uvedenú dobu je 

minimálne percento žiadostí o zrušenie vydaného povolenia z dôvodu úmrtia držiteľa 

povolenia a tak je vydávanie povolení zaťažené nadmerným množstvom neefektívnej 

administratívnej práce.  

4. predĺženie doby platnosti povolenia pre fyzické osoby a fyzické osoby s oprávnením 

na podnikanie alebo právnické osoby na dobu neurčitú. Z evidencie vydaných 

povolení vyplýva, že držitelia už vydaných povolení majú mimoriadny záujem 

zachovať si vyhradené parkovacie miesto. V roku 2010 sme na základe podaných 

žiadostí predlžovali 85% vydaných povolení z roku 2008, v roku 2011 sme v lokalite 

LÚKY a HÁJE predlžovali 100% povolení vydaných v roku 2009 - t.j. všetky vydané 

povolenia.  

5. stanovenie faktov a skutočností k zrušeniu vydaných povolení  
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Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie   

mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
č. ... /2013  

zo dňa …….2013 

ktorým sa mení a dopĺňa 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, 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 : 

 

Čl.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.6/2009 a jeho príloha č.5 - Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 

miesta, sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.  

Bod 2.1 „Zásad “ sa nahrádza novým znením: 

 

„ 2.1 Povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta je možné vydať na 1 byt, jedno sídlo alebo 

jednu prevádzkareň, 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 na dobu neurčitú 

▪    pre fyzickú osobu s oprávnením na podnikanie a právnickú osobu na dobu neurčitú 

▪  pre držiteľa preukazu ZŤP s parkovacím preukazom* alebo ZŤP-S s parkovacím 

preukazom alebo osobe, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou preukaz 

ZŤP s parkovacím preukazom* alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom* a ktorá má trvalý 

pobyt na adrese držiteľa takéhoto preukazu na dobu 4 roky“.   

   

2.   

Bod 2.3 „Zásad “ sa nahrádza novým znením: 

 

„2.3 Finančné náklady na zriadenie, údržbu a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta,  

znáša držiteľ povolenia“. 

 

3.  

Bod 2.4 „Zásad “ sa nahrádza novým znením: 
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„2.4 Osadenie dopravného značenia bude zrealizované do 30 dní od určenia použitia  

dopravného značenia a do 30 dní od úhrady poplatku na zabezpečenie realizácie, údržby 

a odstránenia  dopravného značenia“. 

 

4.   

Bod 2.5 „Zásad “ sa vypúšťa. 

 

5. 

Doterajší bod 2.6 až 2.10 sa označujú ako body 2.5 až 2.9. 

 

6.  

V bode 2 sa za bod 2.9 vkladá nový bod 2.10 ktorý znie: 

 

„2.10 Platnosť povolenia zanikne jednostranným zrušením zo strany Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka z dôvodu: 

 

- zmeny dopravnej politiky na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

- zmeny alebo úpravy súvisiacej legislatívy a právnych predpisov  

- užívania povoleného vyhradeného parkoviska v rozpore s miestnou úpravou cestnej 

premávky vykonanej dopravným značením 

- zmeny organizácie dopravy na parkovisku, pridruženom parkovacom páse alebo v zóne 

vymedzenej k státiu 

- osadenia akejkoľvek dopravnej zábrany (sklápací parkovací kôl, rám a pod.) na 

vyhradenom parkovisku  

- nesplatenia úhrady vyrubenej miestnej dane v zákonom stanovenej lehote  

- nedodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č.1/2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava–Petržalka v 

znení neskorších VZN   
- neoznámenia povoľujúcemu orgánu o zmene údajov alebo skutočností rozhodných pre 

užívanie parkoviska  
 

      Platnosť povolenia zanikne dňom zrušenia povolenia vyhradeného parkoviska vydaného 

Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.  Dopravné značenie označujúce vyhradené parkovisko 

bude odstránené v lehote do 30 dní od dodania oznámenia o zrušení povolenia vyhradeného 

parkoviska na poštovú prepravu“. 

 

7.  

Bod 2.11 „Zásad “ sa nahrádza novým znením: 

 

„2.11 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta nadobudnú 

účinnosť dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia  č..../2013 o miestnych daniach, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN“. 

 

Čl.2 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  .......... 2013 

 

 

                                                                                                  Vladimír   B a j a n 
                                                                                                             starosta 


