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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ch v a ľ u j e 

 

stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia s pripomienkami. 
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Dôvodová správa  

 

 

Listom doručeným dňa 01.04.2016 požiadal primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

JUDr. Ivo Nesrovnal v zmysle Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovania všeobecne 

záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy o zaujatie písomného stanoviska 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti k predmetnému návrhu VZN. 

 Zároveň primátor oznamuje, že v najbližšom období bude hlavné mesto za pomoci 

externých odborníkov v oblasti parkovania pracovať na technickej špecifikácii parkovacieho 

systému. Výstupy z tohto procesu budú konzultované a prerokované na pôde spoločnej 

pracovnej skupiny hlavného mesta a mestských častí pre doriešenie technických aspektov 

parkovacej politiky. 

Za mestskú časť Bratislava-Petržalka boli do tejto pracovnej skupiny delegovaní dvaja 

zástupcovia a to prednosta miestneho úradu M.Štefánik a vedúca odd.ÚRaD Z.Kordošová.  

Uvedený návrh VZN bol prerokovaný v komisiách pri miestnom zastupiteľstve 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 Uvedený návrh bol prerokovaný v miestnej rade dńa 25.04.2016. 

 Súčasťou tohto materiálu je návrh VZN, výpisy uznesení z komisií, 

stanovisko, pripomienky mestskej časti Bratislava-Petržalka k tomuto návrhu a návrh 

vymedzených úsekov miestnych komunikácií v Petržalke. 
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Važený pán  

        JUDr. Ivo Nesrovnal 

        primátor 

        Hlavné mesto SR Bratislava  

Primaciálne nám.č.1 

        814 99  Bratislava   

 
Váš list číslo / zo dňa    Naše číslo     Vybavuje/telefón/e-mail             Bratislava 

29.03.2016     /2016/12-URaD/Ko     Ing.arch.ZuzanaKordošová       03.05.2016            

           t.č. 68 288 837 

           zuzana.kordosova@petrzalka.sk 

VEC 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR 

Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia. 

 

          Listom doručeným dňa 01.04.2016 ste nás požiadali o stanovisko k predloženému 

návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 

hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia. Po  posúdení  predloženého návrhu a 

prerokovaní v  Miestnom  zastupiteľstve  mestskej  časti Bratislava-Petržalka dňa 03.05.2016 

Vám mestská časť Bratislava-Petržalka dáva nasledovné stanovisko:   

 

s ú h l a s í  

 

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 

hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia s pripomienkami uvedenými v prílohe č.1 tohto 

stanoviska. 

V prílohe č.2 prikladáme návrh vymedzených úsekov miestnych komunikácií na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

    Zároveň mestská časť Bratislava-Petržalka uplatňuje v tomto stanovisku pripomienky 

k celomestskej parkovacej politike v nasledovnom znení: 

- požadujeme uzavretie dohody o spolupráci medzi mestom a mestskými časťami 

o dočasnom parkovaní, ktorá podrobne upraví práva a povinnosti o prevádzkovaní 

parkovacej politiky 

- požadujeme účelovo viazať 25% finančných prostriedkov pre Bratislavu na budovanie 

parkovacích kapacít pre lokalitu, kde boli vyzbierané, pre podporu rozvoja MHD 

a iných alternatívnych druhov dopravy a pod.  

 

www.petrzalka.sk                    

IČO 603 201  

mailto:zuzana.kordosova@petrzalka.sk


 

13 

 

 

- požadujeme skvalitnenie mestskej hromadnej dopravy s cieľom uprednostniť MHD 

pred IAD 

- požadujeme spracovanie koncepcie budovania záchytných parkovísk 

- požadujeme spracovanie analýzy pripravenosti mestskej polície na zavedenie 

dočasného parkovania 

 

 

 

 S pozdravom  

           

                                                                                         Vladimír Bajan 

               starosta 
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Príloha č.1: 

 

Pripomienky mestskej časti Bratislava – Petržalka: 

 

 

K § 1:  

Ods. (1) 

- Doplniť spôsob zabezpečenia prevádzky 

Ods. (2)  písm. a) 

- Doplniť ako budú parkovať v zóne motorky, bicykle 

 písm. b) a písm. c) 

- Jasne zadefinovať pojem abonent a návštevník. Z takto navrhnutej formulácie to 

nie je zrejmé. Návrh: 

Abonentom: je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba 

podnikateľ, ktorá nemá trvalý pobyt v hlavnom meste 

Návštevníkom: je každá fyzická osoba bez trvalého pobytu v hlavnom meste 

 

Doplniť vetu ...ktoré je vo vlastníctve právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej 

na prenájom nepretržite po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov. 

- Doplniť prílohu č.2 kde bude zobrazený vizuál rezidentskej parkovacej karty (mala 

by byť jednotná pre všetky mestské časti) 

- Doplniť prílohu č.2 kde bude zobrazené jednotné dopravné značenie pre všetky 

mestské časti odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom 

- Zosúladiť v texte výrazy „...kartu vydá...“ a „...kartu môže vydať...“ do jednotnej 

formulácie 

Ods. (3) písm.b) 

- Slovo „záujemca“ nahradiť slovom „žiadateľ“ 

- Definícia „technický preukaz motorového vozidla“ nie je platná. Správne znenie je 

Osvedčenie o evidencii motorového vozidla. 

- Slovo „zmluva“ medzi zamestnávateľom a zamestnancom o užívaní vozidla...je 

príliš špecifická. Čo v prípade, ak to nebude zmluva ale dohoda? Bude to platiť 

rovnako? 

- Navrhujeme zvážiť či ods.(3) musí ostať v mestskom VZN 

 

K § 2: 

- Ods. (1) a ods.(2) spojiť do jedného bodu. Slovo „vymedzené“ nahradiť presnou 

citáciou zo zákona (§ 6a), t.j. „ustanovené“  

- Ods.(3) doplniť „Parkovanie v zóne mimo vyznačených parkovacích miest je 

zakázané.“ 

- Ods. (4) nahradiť slovo „môže“ vo vete „Rezidentská parkovacia karta môže byť 

vydaná...“ za slovo „bude“ 

- Ods. (5) Navrhujeme vetu Na jedno vozidlo môže byť vydaná iba jedna 

rezidentská parkovacia karta odčleniť do samostatného ods.(6) a zároveň nahradiť 

slovné spojenie „môže byť vydaná“ za slovo „bude“ 

- Ods. (6) nie je jasne definovaný. Píše sa o rezidentskej karte s vyznačením zóny, 

nie je jasné ako to bude s rezidentskou kartou bez vyznačenia zóny a nie je jasné 

ako to bude s návštevníkmi, obyvateľmi Bratislavy. Navrhujeme preformulovať 

a presne zadefinovať. Pre koho je navrhovaná zľava 50% ? 



 

15 

 

 

- Ods. (7) v záverečnom texte „...podľa ods.5 písm. b)“ je chyba. Odsek 5 písm. b) 

v tomto návrhu neexistuje 

- Ods. (9) do vety „...Kritériá pre vydanie abonentskej karty určí mestská časť...“ 

navrhujeme doplniť „príslušná“ 

 

 

 

K § 3: 

- Ods. (1) Poslednú vetu navrhujeme doplniť nasledovne: „...Výšku úhrady v zóne 

ustanoví príslušná mestská časť...“   

- Ods. (2) za rezidentskú parkovaciu kartu s vyznačením zóny a rezidentskú 

parkovaciu kartu bez vyznačenia zóny pre ..... pozn. je potrebné rozdeliť tento 

odsek na dva samostatné odseky, nakoľko nie je možne, aby karta s vyznačením 

zóny bola za rovnakú sumu (rovnaké rozhranie úhrad) ako karta bez vyznačenia 

zóny t.j. pre celú BA.  

Úhrada za kartu bez vyznačenia zóny by mala byť stanovená pevnou sumou 

rovnakou pre všetkých rezidentov v celej BA, aby sa nestalo že v Petržalke 

vydaná karta bez vyznačenia zóny bude napr. o 100 eur lacnejšia ako tá istá karta 

vydaná napr. v Ružinove 

- slovo stanoví zameniť za ustanoví 

- Ods. (3) slovné spojenie „...minimálne 1-násobku...“ zameniť za „...základnej 

sadzby...“ 

- Ods. (4) slovné spojenie „...minimálne 5 - násobku - maximálne 50 - násobku 

úhrady...“ upraviť nasledovne  „...minimálne 5 - násobku minimálnej výšky úhrady 

- maximálne 50 - násobku minimálnej výšky úhrady...“.                                                     

Z ods. (4) vyplýva, že  abonent bude mať iba jednu kartu na jedno vozidlo. 

- Do § 3 navrhujeme doplniť Ods. (5) Oslobodenie od úhrady 

 

K § 4: Opraviť názov paragrafu a citovať ho v súlade s § 6a cestného zákona 

- Ods. (2) slovo „úhradu“ nahradiť slovom „platenie“ 

- Doplniť úvodnú vetu o slovo najmä: „...Platenie je možné realizovať najmä...“ 

- Neobvyklá definícia „fyzický parkovací lístok“, navrhujeme vypustiť slovo fyzický 

- Chýba možnosť „...zakúpením rezidentskej parkovacej karty bez vyznačenia 

zóny...“ 

- Ods. (3) opätovne upozorňujeme na neobvyklú definíciu „fyzický parkovací lístok“ 

- Písm. b) navrhujeme zameniť za „...správa od mobilného operátora potvrdzujúca 

úhradu za dočasné parkovanie...“ 

- Znovu chýba možnosť „...platná rezidentská parkovacia karta bez vyznačenia 

zóny...“ 

- Ods. (4) opätovne upozorňujeme na neobvyklú definíciu „fyzický parkovací lístok“ 

- Nie je zadefinovaná povinnosť umiestnenia rezidentskej parkovacej karty 

a abonentskej parkovacej karty 

 

Upozorňujeme na skutočnosť, že v návrhu VZN nie je vyriešená centrálna 

evidencia, mesto sa nevysporiadalo so spôsobom doterajšieho prevádzkovania 

vyhradeného parkovania. 
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Príloha č.2: 

 

Zóna Petržalka 

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  

 

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  

 

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 

 

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, Vígľašská, Vyšehradská, Znievska,  Žehrianska. 
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Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku  

konanej dňa 14.4.2016 

Prítomní: E. Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, D. Lengyelová, Ľ. Škorvaneková, Ľ. 

Farkašovská, M. Baranovič, M. Malaga 

Ospravedlnený: K. Věntusová 

K bodu: Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta 

SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia 

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní. 

Materiál uviedla: Ing. arch. Zuzana Kordošová 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku berie na vedomie predložený materiál 

„Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR 

Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia 

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní“ 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za: E.Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, Ľ. Škorvaneková, Ľ. Farkašovská, M. Baranovič,         

M. Malaga, D. Lengyelová 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené                                                                                                      

Za správnosť: Ing. Lenka Špodová 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ 

Bratislava-Petržalka konanej dňa 18.04.2016 

 

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Vladimír Dolinay, Daniela Palúchová, Anna Dyttertová,  

Gabriela Janíková,  Miroslava Makovníková Mosná   

Ospravedlnený:  
Neprítomný:  Roman Masár                             

 

K bodu 2/  Stanovisko MČ Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

n a území hl. mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

spôsobe úhrady a preukazovania jej zaplatenia. Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR 

Bratislavy o dočasnom parkovaní 
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Predložený materiál uviedla:  Ing. arch. Zuzana Kordošová  -  ved. ÚRaD 

               

Diskusia:  v diskusii boli prerokované pripomienky členov komisie. Pripomienky k materiálu 

zašlú členovia komisie v písomnej forme v termíne do 22. 04. 2016 Ing. arch. Zuzane 

Kordošovej, e-mail: zuzana.kordosova@petrzalka.sk 

 

Uznesenie - sociálna a bytová komisia materiál „Stanovisko MČ Bratislava-Petržalka 

k  návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hl. mesta SR Bratislavy, výške 

úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukazovania jej 

zaplatenia“ berie na vedomie.  

 

hlasovanie:  

prítomní: 6  

za: Oľga Adamčiaková, Daniela Palúchová, Anna Dyttertová,  Gabriela  Janíková, 

Vladimír Dolinay, Miroslava Makovníková Mosná 

proti:      0 

zdržal sa : 0  

Za správnosť: Daniela Podolayová, tajomníčka komisie 

     

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 18.04.2016 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
M. Jóna – predseda, A. Hájková, I. Antošová, Ľ.Kačírek, L.Ovečková, J.Vydra, E.Pätoprstá 

Neprítomní poslanci členovia komisie: 
T.Mikuš,  

Prítomní neposlanci členovia komisie:  

B.Sepši, T.Schlosser 

 

K bodu:  Návrh VZN o dočasnom parkovaní  

Uznesenie: Komisia berie na vedomie návrh VZN o dočasnom parkovaní s informáciou, že 

všetky pripomienky k návrhu môžu členovia komisie posielať na adresu 

zuzana.kordosova@petrzalka.sk do 22.4.2016. Zároveň komisia požaduje informáciu zo 

zasadnutia RFSD k tomuto návrhu VZN. 

Hlasovanie:                                                                                                                       

Prítomní: 8                                                                                                                                       

za:  8                                                                                                                                                  

proti:  0                                                                                                                                            

zdržal sa: 0                                                                                                                      

Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Ing.arch.Kordošová, tajomníčka   

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 19.04.2016 

Prítomní: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka,  

M. Lažo, P. Beňa, J. Korbel  

Neprítomný: P. Hochschorner 

K bodu 4:  VZN mesta k parkovaniu, stanovisko 
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Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú schváliť stanovisko mestskej časti 

Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného 

mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe 

úhrady a preukázania jej zaplatenia s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  
Prítomných: 9 

Za:  A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka,  

M. Lažo, P. Beňa, J. Korbel   
Proti:   0       Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené.    

 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov  

konanej dňa 13. 04. 2016 

 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., – prišiel počas rokovania  Ing. Ján 

Karman, Ing. Pavel Šesták, Miroslav Lažo, Mgr. Vladimír Gallo, PhD. – prišiel 

počas rokovania, Milan Molnár, Branislav Krištof, Mgr., Ing. Michal Radosa - prišiel počas 

rokovania 

 

Neprítomní: Ing.Ján Hrčka – neospr.,  

 

K bodu 2/ VZN mesta k parkovaniu,   
Materiál uviedla Ing. arch. Kordošová vedúca OÚRaD. V krátkosti oboznámila členov 

s návrhom VZN, poukázala na podstatu návrhu a vyzvala členov komisie, aby zaslali 

pripomienky, návrhy k predloženému materiálu. V rámci diskusie p. Gaži navrhol cenu za 

rezidenta 30,00 €. Po diskusii členovia komisie pristúpili k hlasovaniu.  

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov zobrala na vedomie VZN mesta k parkovaniu 

Prítomní :     6 

Za:           6  

Proti :            0 

Zdržal sa:      0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: A. Broszová, tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení školskej komisie z 20.04.2016 

Uznesenie č. 4/9/2016 

Názov materiálu:  
Stanovisko MČ k VZN o dočasnom parkovaní – Ing. Kordošová 

Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrisková, Ľ. Janegová,  

Z. Lukáčová, 
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Školská komisia odporúča berie na vedomie informáciu o procese prípravy stanoviska 

mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 

hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia. 

 

Hlasovanie:    

Prítomných členov komisie:   7 

Za:  7       Proti: 0      Zdržal sa hlasovania:  0        Nehlasoval: 0    
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Zapísala: 

Mgr. V. Redechová,, tajomníčka komisie 
 

Bratislava 20.04.2016 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 21.4.2016 

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Jančovičová, Puliš, Gajdoš, Gallo, Fiala,  

 

K bodu: VZN mesta k parkovaniu 

Uznesenie:  

Finančná komisia berie predložený materiál na vedomie 

Hlasovanie: 

Prítomní :  9 

Za           :  9 

 

Za správnosť: Lukáček                                                      

V Bratislave 21.4.2016                                                       

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže konanej dňa 21.4. 2016 

Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela 

Palúchová, Milan Vetrák, Jarmila Gonzales Lemus, Alexandra Petrisková 

Ospravedlnení: Martin Jóna, Maroš Buberník 

K bodu: Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta 

SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia. 

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie Stanovisko mestskej časti 

Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného 

mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe 

úhrady a preukázania jej zaplatenia. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o 

dočasnom parkovaní 
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Hlasovanie: 

Prítomných: 6 

Za:   6  

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Alena Greksa 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností  

konanej dňa 20.04.2016 

 

Prítomní:  

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, 

Jana Hrehorová 

Ospravedlnení: 

Mgr. Ivan Uhlár, JUDr. Milan  Vetrák, PhD, Ing. Eduard Demel 

 

K bodu č. 3 - Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného 

mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady 

za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej 

zaplatenia. 
 

Materiál predstavila  vedúca oddelenia ÚRaD Ing. arch. Zuzana Kordošová. 

Požiadala prítomných, aby do piatku (22.04.2016) zasielali pripomienky k VZN a Stanovisku 

na jej adresu zuzana.kordosova@petrzalka.sk. 

V rámci diskusie p. Vydra prečítal pripomienky klubu k VZN a Stanovisku.   P. Bieliková 

uviedla, že najskôr ako chce hlavné mesto vyberať poplatky malo by  opraviť cesty, nakoľko 

sú vo veľmi zlom technickom stave.  P. Gaži vyjadril obavu, že dočasné parkovanie môže byť 

na úkor rezidentných miest, 10 % dočasného parkovania môže byť veľa.  

 

Uznesenie k bodu 3 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

po zapracovaní pripomienok s c h v á l i ť  

stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za: 4-  , Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana Hrehorová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H (dôvod - materiál je dosť všeobecný) 

Materiál bol schválený.  
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Za správnosť: Mgr. Jana Jecková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


