
 
Všeobecne záväzné nariadenie   

mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
č. 3/2013  

zo dňa  23. 04. 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 (úplné znenie) v znení noviel č. 3/2009, 

6/2009, 3/2010 a 8/2012  
 

     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.3/2009, 6/2009, 3/2010 a 8/2012  a jeho príloha č.5 - Zásady pre vydávanie povolenia 
k vyhradeniu parkovacieho miesta, sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.  
Vo všeobecne záväznom nariadení v §4 sa vkladá ods.10, ktorý znie:  
 
Správca dane poskytne zľavu vo výške 15 % 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. 

2.                                                                                                                                                              
Bod 1 -  Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta (ďalej len 
„Zásady“) sa nahrádza novým znením: 

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 vodiča) a pre nákladné vozidlá kategórie N1 (vozidlá projektované 
a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 
neprevyšujúcou 3 500 kg) do dĺžky vozidla 5m, na parkoviskách alebo pridružených 
parkovacích pásoch, ktoré sú súčasťou komunikácii 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. 

Počet vyhradených miest bude maximálne 10 % z kapacity jednotlivých parkovísk, 
pridružených parkovacích pásov, alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu, určenej 
dopravným značením.     
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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. 

Mestská časť si vyhradzuje právo nevyhradiť trvalé parkovanie, pokiaľ by rozmery vozidla 
bránili efektívnemu a bezpečnému využívaniu vedľajších parkovacích miest. 

3. 
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“.   

   
4.  
V bode 2.2  „Zásad “ sa posledná veta vypúšťa a nahrádza novým znením: 
 
„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.“   
 
5.   
Bod 2.3 „Zásad “ sa nahrádza novým znením: 
 
„2.3 Finančné náklady na zriadenie, údržbu a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta,  
znáša držiteľ povolenia. Fyzická osoba, fyzická osoba s oprávnením na podnikanie a 
právnická osoba vo výške úhrady 50 €. Držiteľ preukazu ZŤP s parkovacím preukazom* 
alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom, alebo osoba ktorá žije v spoločnej domácnosti s 
takýmito osobami a ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa takéhoto preukazu, vo výške 
úhrady stanovenej každoročne cenníkom dodávateľských prác“.    
 
6.  
Bod 2.4 „Zásad “ sa nahrádza novým znením: 
 
„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“. 
 
7.   
Bod 2.5 „Zásad “ sa vypúšťa. 
 
8. 
Doterajšie body 2.6 až 2.10 sa označujú ako body 2.5 až 2.9. 
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9.  
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“. 
 
10.  
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.3/2013 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  1. júla 2013 
 
 
 
                                                                                    

                                                                                                         Vladimír   B a j a n 
                                                                                                                 starosta 
 
 


