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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

A. schvaľuje 

 

a) spracovanie návrhu na obstaranie projektovej dokumentácie organizácie statickej dopravy na 

komunikáciách 1.,2.,3, a 4.triedy na území mestskej časti a jeho predloženie na schválenie 

miestnemu zastupiteľstvu  v septembri 2018, 

 

b) - súhlas s pozemkami  navrhnutými pre vybudovanie záchytných parkovísk na území mestskej 

časti Bratislava- Petržalka   uvedenými vo vyhľadávacej štúdii možnosti realizácie záchytných 

parkovísk a garážových domov spracovanou zo strany hlavného mesta SR Bratislavy navrhuje 

ich zriadenia záchytného parkoviska  o existujúci priestor na parkovanie vozidiel pri Divadle 

Aréna a Starom moste,  

 

B.  žiada 

Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy a primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

 

- aby tieto pozemky neprenajali, nezaťažili ani nepreviedli tretím osobám, vyporiadali 

k nim majetkové alebo užívacie vzťahy v prípade, ak nie sú vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy 

- a začali s prípravou projektovej dokumentácie potrebnej k povoľovacej činnosti za účelom 

vybudovania navrhnutých záchytných parkovísk na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka, vrátane napojenia na existujúcu infraštruktúru, návrhu ďalšieho pohybu osôb, 

ktoré budú záchytné parkovisko používať a ich napojenia na MHD 

- - a bez odkladu rokovali so ŽSR o podmienkach sprístupnenia parkoviska pod 

Železničnou stanicou v Petržalke. 
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Dôvodová správa. 

 

Napriek skutočnosti, že v súčasnosti nie je Štatútom Hlavného mesta SR Bratislavy na našu mestskú 

časť prenesená kompetencia realizovať systém rezidenčného parkovania,  v platnom vzn č. 12/2016 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 jej platenia a preukázania jej zaplatenia v znení neskorších predpisov, je naša 

mestská časť uvedená ako jeden z možných prevádzkovateľov. Mestské zastupiteľstvo na svojom 

májovom zasadnutí schválilo zmenu predmetného vzn.,  prostredníctvom ktorej sa vyporiadalo 

s protestom prokurátora proti pôvodnému vzn.   

 

1. 

Pred samotným spustením prevádzkovania parkovacieho systému je nevyhnuté vykonať prípravné 

kroky, pri ktorých časová náročnosť predstavuje niekoľko mesiacov. Jedným z nich je projekt 

organizácie dopravy (statickej) v uliciach, ktoré budú zapojené do prevádzkovanie parkovacieho 

systému. Pri opakovanej diskusii na tému parkovacej politiky nebolo navrhované a schválené  

dopravné značenie predmetom kritiky ani sporov. 

V prípade objednania a spracovania projektu v súčasnosti, sa skráti čas medzi vznikom kompetencie 

mestskej časti a reálnou možnosťou začať parkovanie prevádzkovať a  zlepší sa pripravenosť mestskej 

časti  na zavedenie regulovaného parkovania. 

 

 

2. 

Súčasne na území mestskej časti je  štúdii navrhované umiestnenie viacerých záchytných parkovísk, 

pričom ich realizácia alebo aspoň napredovanie v príprave projektov  je pre mnohých aktérov 

schvaľovania parkovacej politiky považovaná za nevyhnutnú podmienku jej akceptácie. Preto 

považujeme za dôležité, aby naša mestská časť vyjadrila stanovisko k návrhu a v prípade súhlasu s ich 

umiestnením vyzvala Hlavné mesto k začatiu spracovanie projektovej dokumentácie. V návrhu 

uznesenia sú súčasne uvedené i ďalšie lokality na záchytné parkoviská, ktoré prichádzajú do úvahy.  

 

Link na štúdiu: 

http://old.bratislava.sk/vyhladavacia-studia-moznosti-realizacie-zachytnych-parkovisk-a-

parkovacich-domov/d-11053677/p1=11049947 

 

V štúdií navrhnuté lokality pre záchytné parkoviská sú v lokalitách :Janíkov dvor, Kapitulské polia, 

Prístavný most. 

 

Obsahom tohto spoločného návrhu sa zaoberala rozšírená Rada Fondu statickej dopravy, ktorá prijala 

odporúčania uvedené v prílohe. 

 

Návrh uznesenia je uvedený  v rozsahu odporučenom  miestnou radou na rokovaní 19.06.2018. 

      

  3. Stanovisko komisie 

z rokovania Rady fondu statickej dopravy /RFSD/ pri MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a pozvaných poslancov 

 konaného dňa 18.06.2018 na MÚ MČ BA-Petržalka. 

 

 

Prítomní členovia Rady fondu statickej dopravy /RFSD/ podľa prezenčnej listiny: 
Mgr., Ing. Michal Radosa-predseda 

Ing. Pavel Šesták - podpredseda 

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. 

http://old.bratislava.sk/vyhladavacia-studia-moznosti-realizacie-zachytnych-parkovisk-a-parkovacich-domov/d-11053677/p1=11049947
http://old.bratislava.sk/vyhladavacia-studia-moznosti-realizacie-zachytnych-parkovisk-a-parkovacich-domov/d-11053677/p1=11049947
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Ing. Alica Hájková 

Mgr. Vladimír Dolinay 

Jana Hrehorová 

 

Prítomní hostia podľa prezenčnej listiny: 

JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

Ing. arch., Mgr. Art. Elena Pätoprstá 

Ing. Alexandra Petrisková 

 

Rada fondu statickej dopravy odporúča schváliť 

a)spracovanie návrhu na obstaranie  projektovej dokumentácie organizácie statickej dopravy na 

komunikáciách 1.,2.,3, a 4.triedy na území mestskej časti a jeho predloženie na schválenie miestnemu 

zastupiteľstvu  v septembri 2018, 

 

b)obstaranie ekonomickej a právnej analýzy za účelom posúdenia alternatív prevádzkovania 

parkovacieho  systému mestskou časťou alebo ňou založenou  právnickou osobou a posúdenia 

alternatív výhodnosti poskytovania služieb potrebných pri jeho prevádzke  niekoľkými dodávateľmi 

alebo jedným dodávateľom alebo vo vlastnej réžií v kombinácií s niekoľkými  dodávateľmi, 

 

c)-  súhlas s pozemkami  navrhnutými pre vybudovanie záchytných parkovísk na území mestskej časti 

Bratislava- Petržalka   uvedenými vo vyhľadávacej štúdii možnosti realizácie záchytných parkovísk 

a garážových domov spracovanou zo strany  hlavného mesta SR Bratislavy navrhuje ich zriadenia 

záchytného parkoviska  o existujúci priestor na parkovanie vozidiel pri Divadle Aréna a Starom moste,  

- žiada mestské zastupiteľstvo a primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby tieto pozemky neprenajali, nezaťažili ani nepreviedli tretím  osobám, vyporiadali vzťahy 

k pozemkom, v prípadoch ak nie sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a začali s prípravou 

projektovej dokumentácie potrebnej k povoľovacej činnosti za účelom vybudovania navrhnutých 

záchytných parkovísk na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, vrátane napojenia na existujúcu 

infraštruktúru, návrhu ďalšieho pohybu osôb a ich napojenie  ktoré budú záchytné parkovisko 

používať a ich napojenia na MHD a rokovali so ŽSR o podmienkach sprístupnenia parkoviska pod 

Železničnou stanicou v Petržalke. 

 

-vo vzťahu k parkovacím domom žiada prednostu miestneho úradu o zabezpečenie porovnania štúdie 

z roku 2000 a štúdie z roku 2013 a definovanie  prienikov  lokalít na  výstavbu  parkovacích domov 

uvedených v oboch štúdiách prípadne ich aktualizáciu.      

 

d)písmená a) až c) predložiť na rokovanie miestnej rady a zastupiteľstva . 

 


