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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) s ú h l a s i ť / n e s ú h l a s i ť s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu za predpokladu
rešpektovania pripomienok
b) s c h v á l i ť pripomienky k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom
parkovaní
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Dôvodová správa

Listom doručeným dňa 08.11.2016 požiadal primátor hlavného mesta SR Bratislavy
JUDr. Ivo Nesrovnal v zmysle čl. 103 ods.2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o zaslanie
písomného stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
k predloženému druhému návrhu dodatku Štatútu, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87
a 91 Štatútu. Uvedený návrh dodatku Štatútu vypracovalo hlavné mesto v dôsledku zámeru
prijať všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady
a preukázania jej zaplatenia (ďalej len „VZN o dočasnom parkovaní“) s cieľom zavedenia
spoločnej parkovacej politiky.
Uvedený druhý návrh dodatku Štatútu so zapracovanými pripomienkami mestských
častí predkladá hlavné mesto spolu s vyhodnotením pripomienok mestských častí ako aj
s úpravami, ktoré boli zapracované na základe rokovaní príslušných komisií mestského
zastupiteľstva.
Prvý návrh dodatku Štatútu hlavné mesto predložilo mestskej časti dňa 01.04.2016 aj
s listom primátora, v ktorom žiadal o predloženie pripomienok mestskej časti k predmetnému
návrhu dodatku Štatútu. Mestská časť Bratislava-Petržalka po prerokovaní návrhu v miestnom
zastupiteľstve dňa 03.05.2016 uplatnila pripomienky k návrhu listom zo dňa 04.05.2016
adresovanom primátorovi.
Po posúdený predloženého druhého návrhu dodatku Štatútu so zapracovanými
pripomienkami mestskej časti konštatujeme že:
Pripomienka k čl.74 písm. „z“ Doplniť poverenie pre každú príslušnú mestskú časť na
prevádzku parkovacích miest na komunikáciách I. a IV. triedy v zmysle § 6a zákona
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
nebola akceptovaná.
Mestská časť aj naďalej trvá na uvedenej pripomienke z dôvodu, že v uvedenom článku
nie je dostatočne upravené poverenie pre mestskú časť na prevádzku parkovacích miest.
Uvedený článok hovorí len o spôsobe organizovania dopravy a spôsobe zabezpečenia
prevádzky na miestnych komunikáciách.
Pripomienka k čl.91 Rozdeliť článok na ods.(3) a ods.(4).Ods. (4) rozdeliť na písm. a)
a písm. b) v nasledovnom znení:
písm. a) navrhujeme znenie: „Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba
poverená mestskou časťou, mestská časť uhradí Bratislave 25% zo sumy zodpovedajúcej
rozdielu medzi výnosom úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na komunikáciách
I. – IV. triedy a dohodnutou odplatou právnickej osoby poverenej na prevádzku parkovacích
miest.“
písm. b) navrhujeme znenie: „Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje mestská časť, tak
mestská časť uhradí mestu 25% z rozdielu medzi účelne vynaloženými nákladmi na prevádzku
parkovacích miest a výnosu úhrad za dočasné parkovanie“ nebola akceptovaná.
Mestská časť aj naďalej trvá na uvedenej pripomienke z dôvodu, že uvedenou
pripomienkou máme záujem dosiahnuť spravodlivé prerozdelenie výnosov, ktoré ostanú
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po odpočítaní všetkých nákladov vynaložených mestskými časťami na zavedenie
a spustenie regulácie parkovania.
Nové pripomienky k druhému návrhu dodatku Štatútu:
Pripomienka k čl. 73 písm. zd) – pre zrozumiteľnejšie zadefinovanie navrhujeme vo
vete „...ustanoví všeobecne záväzným nariadením výšku úhrady za oprávnenie, ktoré
umožňuje zľavu...“ vypustiť slová „výšku úhrady za“.
Pripomienka k čl.91 ods. (3) – požadujeme, aby znenie článku bolo doplnené
nielen o výnosy z úhrad ale aj sankcií, tak ako to bolo v prvom návrhu dodatku Štatútu
ku ktorému mestská časť Bratislava-Petržalka uplatnila pripomienky listom zo dňa
04.05.2016 adresovanom primátorovi.

Napriek tomu, že hlavné mesto nepredložilo mestskej časti spolu s návrhom dodatku
Štatútu aj návrh VZN o dočasnom parkovaní so zapracovanými pripomienkami (zaslané
listom zo dňa 04.05.2016) k zaujatiu stanoviska miestneho zastupiteľstva, si mestská časť
Bratislava-Petržalka uplatňuje aj pripomienky k návrhu VZN o dočasnom parkovaní a to
v nasledovnom znení:
Nové pripomienky k návrhu VZN o dočasnom parkovaní:
K § 1:
- do § 1 ods. (1) doplniť na záver textu „...a oslobodenie od úhrady za dočasné
parkovanie.“
- požadujeme, aby boli v § 1 tohto nariadenia riadne zadefinované pojmy (v zmysle §
6a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách), čo sa pre účely tohto
nariadenia rozumie pod pojmom: úseky miestnych komunikácií, vymedzené úseky,
zvislé a vodorovné dopravné značenie, parkovacie miesta, dočasné parkovanie
motorových vozidiel.
K § 3:
-

do § 3 navrhujeme doplniť Ods. (5) Oslobodenie od úhrady
Trváme na tom, aby bol tento odsek spracovaný komplexne. Oslobodenie od
úhrady v tomto nariadení sa týka iba všeobecných miest vyhradených pre vozidlá
ŤZP. Nie je vyriešené oslobodenie od úhrady pre vyhradené parkovanie pre ŤZP
na evidenčné číslo vozidla, nie je vyriešené oslobodenie od úhrady pre vyhradené
parkovanie pre FO a PO a nie sú vyriešené ostatné prípady ako napr. služobné
vozidlá Policajného zboru SR, Mestskej polície, služobné vozidlá rýchlej
zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru, taxi atď.
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K § 4:
-

Ods. (3) písm. a) – potvrdenie o úhrade vydané parkomatom. Nie je jasné, čo tým
spracovateľ myslí, keďže v predchádzajúcom ods. (2) sa hovorí o elektronickom
parkovacom lístku

-

Ods.(3) Požadujeme doplniť písm. e) – platná rezidentská karta bez vyznačenia
zóny (hovorí sa o tom v §2 ods. (8) tohto nariadenia)

Všeobecné pripomienky:
- doplniť prílohu č.2 kde bude zobrazený vizuál rezidentskej parkovacej karty (mala
by byť jednotná pre všetky mestské časti)
doplniť prílohu č.3 kde bude zobrazené jednotné dopravné značenie pre zóny
dočasného parkovania pre všetky mestské časti odsúhlasené Krajským dopravným
inšpektorátom
Trváme na uvedenej pripomienke. Vyhodnotenie pripomienky s odôvodnením, že jednotné
dopravné značenie bude stanovené v zmluve o spolupráci nie je dostatočné. Zmluva
o spolupráci zatiaľ nebola pripravená a podpísaná. A vodorovné a zvislé dopravné
značenie nemôže byť stanovené bez predchádzajúceho schválenia KDI.
-

-

požadujeme uzavretie dohody o spolupráci medzi mestom a mestskými časťami
o dočasnom parkovaní, ktorá podrobne upraví práva a povinnosti o prevádzkovaní
dočasného parkovania

-

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

-

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

-

nesúhlasíme s odkladnou účinnosťou VZN až po schválení dodatku Štatútu.
Požadujeme prioritne schválenie dodatku Štatútu alebo schválenie obidvoch
dokumentov súčasne.
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