Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 3. decembra 2013
Materiál číslo: 321/2013
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka
parkovaní

Predkladateľ:
Miroslav Štefánik
Prednosta

Zodpovedná:
Ing. arch. Zuzana Kordošová
vedúca oddelenia ÚRaD

Spracovateľ:
Ing. arch. Zuzana Kordošová
Anna Darovcová

Materiál obsahuje:
1.návrh uznesenia
2.dôvodovú správu
3.návrh VZN

o dočasnom

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecno záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava – Petržalka o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách I., II., III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislav-Petržalka, výške úhrady za
dočasné parkovanie, spôsobe jej zaplatenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia tak, ako je uvedené
v materiáli.

2

Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Petržalka č......
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I., II., III. a IV.
triedy na území mestskej časti Bratislav-Petržalka, výške úhrady za dočasné parkovanie,
spôsobe jej zaplatenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
Listom doručeným dňa 03.10.2013 nás požiadalo Hlavné mesto SR Bratislava o písomné
stanovisko k predloženému návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa
dopĺňajú čl. 73 a 74 (pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a zároveň mení a dopĺňa čl. 91
štatútu (rozpočtové určenie príjmov). Dňa 22.10.2013 vydala mestská časť Bratislava-Petržalka
k predloženému návrhu dodatku štatútu súhlasné stanovisko s požiadavkou o doplnenie
splnomocnenia pre mestskú časť na prevádzkovanie dočasného parkovania motorových vozidiel na
miestnych komunikáciách I. a II. triedy.
Dňa 25.06.2013 mestská časť Bratislava-Petržalka vydala súhlasné stanovisko k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel s pripomienkami.
Po zapracovaní pripomienok a zmien nás dňa 13.11.2013 Hlavné mesto SR Bratislava
opätovne požiadalo o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia. Súhlasné stanovisko na
schválenie mestská časť predkladá na decembrové rokovanie miestnej rady a miestneho
zastupiteľstva.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a vykonané legislatívne kroky mestská časť BratislavaPetržalka pristúpila k príprave vlastného návrhu všeobecne záväzného nariadenia, tak ako to ukladá
§ 6a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), návrh dodatku Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy (zatiaľ neschválený) a návrh Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie,
spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia (zatiaľ neschválený).
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NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava – Petržalka č.......
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I., II., III. a IV.
triedy na území mestskej časti Bratislav-Petržalka, výške úhrady za dočasné parkovanie,
spôsobe jej zaplatenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a)
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
a podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava Čl. 74, Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. ..../2013 a podľa § 6a zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov sa uznieslo:
§1
Úvodné ustanovenie
(1)
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku úhrady za
dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území
mestskej časti Bratislava-Petržalka, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. Sú to
vymedzené úseky miestnych komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislava a úseky miestnych
komunikácií zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka ¹).
§2
Výška úhrady za dočasné parkovanie
(1)
Za dočasné parkovanie v zónach sa v mestskej časti určuje výška úhrady za jedno
parkovacie miesto, za každú začatú hodinu.
Zóna P001
pri zakúpení parkovacieho lístka ...... €/1 hod , .......€/2 hod
pri elektronickom zakúpení ...... €/1 hod , .......€/2 hod
Zóna P002
pri zakúpení parkovacieho lístka ...... €/1 hod , .......€/2 hod
pri elektronickom zakúpení ...... €/1 hod , .......€/2 hod
Zóna P003
pri zakúpení parkovacieho lístka ...... €/1 hod , .......€/2 hod
pri elektronickom zakúpení ...... €/1 hod , .......€/2 hod
Zóna P004
pri zakúpení parkovacieho lístka ...... €/1 hod , .......€/2 hod
pri elektronickom zakúpení ...... €/1 hod , .......€/2 hod
(2)
Za zakúpenie rezidentskej parkovacej karty pre prvé vozidlo sa určuje výška úhrady
30 eur/rok. Za rezidentskú parkovaciu kartu pre každé ďalšie vozidlo sa určuje úhrada vo výške 300
eur/rok.
(3)
Úhrada za dočasné parkovanie sa platí v nepretržitej prevádzkovej dobe.
(4)
Úhrada sa neplatí za dočasné parkovanie motorového vozidla prepravujúceho fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má
praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom podľa
osobitného predpisu 2).

4

(5)
Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je príjmom hlavného mesta SR
a Bratislava a mestskej časti Bratislava – Petržalka 3).
§3
Spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia
(1)
Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič motorového vozidla alebo držiteľ
motorového vozidla.
(2)
Úhradu je možné zaplatiť prevádzkovateľovi dočasného parkovania:
a) zakúpením parkovacieho lístka na ........., u ........ , príloha č.2
b) elektronicky u zmluvného mobilného operátora
c) zakúpením rezidentskej parkovacej karty na miestnom úrade mestskej časti, príloha
č.2
(3)
Zaplatenie úhrady sapreukazuje:
a) parkovacím lístkom
b) správou od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie
c) iným elektronickým dokladom potvrdzujúcim úhradu za dočasné parkovanie
d) platnou rezidentskou parkovacou kartou.
(4)
Platný parkovací lístok alebo parkovacia karta musia byť umiestnené za predným
sklom vozidla na viditeľnom mieste tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej
strany vozidla.
(5)
Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa nevracia.
(6)
Podrobné podmienky prevádzkovania dočasného parkovania v jednotlivých zónach sú
stanovené prevádzkovým poriadkom, v prílohe č. 1.
§4
Kontrolná činnosť
Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti.
§5
Sankcie
Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy 4)
§6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť .............................

Vladimír B a j a n
starosta
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1)Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu č...../2013 – Vymedzené úseky komunikácií pre
dočasné parkovanie (zóny dočasného parkovania)
2)§44 zákona č.8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
3)Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava , Čl. 91, ods. 3
4)Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Príloha č.1
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti č. .../2013
( prevádzkový poriadok jednotlivých zón)
Príloha č.2
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti č. .../2013
( zobrazenie parkovacieho lístka a rezidentskej parkovacej karty)
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Vymedzené úseky komunikácií pre dočasné parkovanie (zóny dočasného parkovania):
Zóna P001
Viedenská cesta od križovatky s Einsteinovou po križovatku s Krasovského, parkovisko Klokočova
(pod Starým mostom) , Krasovského od križovatky s Viedenskou cestou po križovatku – výjazd na
Jantárovu cestu
Zóna P002
Rusovská cesta od križovatky s Viedenskou cestou po križovatku s Kopčianskou, Röntgenova od
križovatky s Kopčianskou po križovatku so Zadunajskou cestou, Zadunajská cesta, Pečnianska,
Kapicova, Planckova, Lenardova od križovatky s Rusovskou cestou po križovatku s Bohrovou,
Bohrova, Nobelovo nám., Gercenova, Záporožská od križovatky s Röntgenovou po križovatku s
Rusovskou cestou, Vranovská od križovatky s Kopčianskou po križovatku s Ľubietovskou,
Ľubietovská, Novobanská, Kežmarské nám., Levočská, Jaroslavova, Kremnická, Handlovská,
Prokopova, Očovská, Harmanecká, Krupinská, Dubnická, Vilova od križovatky s Krupinskou po
križovatku s Vranovskou, Kopčianska od križovatky s Vranovskou po výjazd na Bratskú, Údernícka
od križovatky s Kopčianskou po križovatku s Kaukazskou, Kaukazská od križovatky s Úderníckou
po križovatku s Hrobárskou, Hrobárska, Nábrežná, Goralská, Kubínska, Dargovská, Gogoľova od
križovatky s Úderníckou po križovatku s Dargovskou, Rusovská cesta od križovatky s Belinského po
križovatku s Jantárovou cestou, Jantárova od križovatky s Jungmannovou po križovatku s Farského,
Farského od križovatky s Jantárovou cestou po križovatku s Černyševského, Černyševského od
križovatky s Farského po odbočenie na Einsteinovu, Piflova, Macharova, Šrobárovo námestie,
Wolkrova od križovatky s Macharovou po križovatku s Jantárovou cestou, Vlastenecké námestie,
Vavilovova od križovatky s Farského po križovatku s Jungmannovou, Jungmannova od križovatky s
Vavilovovou po križovatku s Jantárovou cestou, Jiráskova od križovatky so Ševčenkovou po
križovatku s Pajštúnskou, Tupolevova od križovatky s Jiráskovou po križovatku s Pajštúnskou,
Markova, Iljušinova, Belinského od križovatky s Rusovskou cestou po križovatku so Ševčenkovou,
Ševčenkova od križovatky s Romanovou po križovatku s Švabinského, Švabinského, Andrusovova,
Čapajevova od križovatky so Švabinského po križovatku s Jiráskovou, Fedinova od križovatky so
Ševčenkovou po križovatku s Prokofievovou, Prokofievova od križovatku s Jiráskovou po
križovatku s Fedinovou
Zóna P003
Černyševského od križovatky s Einsteinovu po križovatku s Bosákovou, Gwerkovej, Ambroseho,
Blagoevova, Bosákova, Bradáčova, Bulíková, Dudova, Furdekova, Gettingova, Gessayova,
Haanova, Hrobákova, Jankolova, Klokočova, Kočánková, Kutlíkova, Lachova, Lužná, Májová,
Mamateyova, Medveďovej, Mlynarovičova, M. Curie Sklodowskej, Nám. hraničiarov, Osuského,
Ovsištské námestie, Pankúchová, Pobrežná, Polereckého, Pri seči, Romanova, Rovniankova,
Sosnova, Starhradská, Starohájska, Tematínska, Šustekova
Zóna P004
Antolská, Beňadická, Betliarska od križovatky s Dolnozemskou cestou po križovatku s Jantárovou
cestou, Brančská, Budatínska, Bzovícka, Holíčska, Humenské námestie, Jantárova cesta od
križovatky s Lietavskou po križovatku s Vyšehradskou, Jasovská, Krásnohorská, Lietavská,
Ľubovnianska, Smolenická, Strečnianska, Šášovská, Šintavská, Topolčianska, Turnianska,
Vigľašská, Vyšehradská, Znievska, Žehrianska.
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