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1. Návrh uznesenia  

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schváliť 

 

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 rozsahu uvedenom v dôvodovej správe materiálu. 

  



3 
 

2. Dôvodová správa 

 

 

NÁVRH ZADANIA 

Účel spracovania projektovej dokumentácie. 

Spracovanie dokumentácie organizácie statickej dopravy musí sledovať presne stanovený cieľ 

a účel. Pokiaľ dokumentácia má byť podkladom pre zavedenie organizovania statickej 

dopravy na území mestskej časti v zmysle § 6a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách je potrebné naplniť nasledujúce východiská. 

Legislatívno - právne východiská. 

Od roku 2011 platná zmena zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v § 6a (1) stanovila: „Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec 

v rámci svojej originálnej samosprávnej pôsobnosti ustanoviť všeobecne záväzným 

nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa 

tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Takto 

vymedzené úseky miestnych komunikácií musia byť označené zvislými a vodorovnými 

dopravnými značkami. 

Od roku 2016 je platné VZN Hlavného mesta SR Bratislava  o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného 

mesta, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia 

a preukázania jej zaplatenia. Prílohou VZN je zoznam vymedzených úsekov miestnych 

komunikácii v MČ Petržalka I. až IV. triedy. 

Zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke  

Obsah projektovej dokumentácie. 

Vychádzajúc z predpokladu, že cieľom spracovania „ projektovej dokumentácie   organizácie 

statickej dopravy na komunikáciách  1.,2.,3. a 4. triedy“ je organizácia a regulácia parkovania 

na území mestskej časti, ktorej prínosom má byť pre obyvateľa zlepšenie podmienok 

obytného a životného prostredia, humanizácia verejných priestorov, skvalitnenie dopravnej 

obslužnosti, zníženie nežiaduceho objemu statickej a dynamickej dopravy, ochrana mestského 

majetku a tiež koncepčný rozvoj celoplošného systému parkovania, je nutné spracovať 

dokumentáciu v nasledovnom rozsahu: 

1.Analytická časť (obstarávaná). 

Pasportizácia existujúcich parkovacích miest na MK I. ,II., III. a IV. triedy 

Pasportizácia existujúcich garážových státí 

Pasportizácia objemu a charakteru záťaže  (prípadne obrátkovosť) 

Posúdenie dopravných tokov obslužných komunikácií vo vzťahu k existujúcej a potenciálnej 

parkovacej kapacite riešeného územia 

Posúdenie dopravných tokov peších trás v časti Lúky 

Posúdenie dopravných tokov obslužných komunikácií vo vzťahu k existujúcej a navrhnutej 

dopravno-organizačnej štruktúre 
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2.Návrhová časť. 

Návrh organizácie statickej dopravy zabezpečenej informačno navádzacím značením, 

dopravným značením a dopravnými zariadeniami  (Dvory I – Dvory VI; Lúky I – Lúky VIII; 

Háje I – Háje III)  na vymedzených úsekov miestnych komunikácii v MČ Petržalka I. až 

IV.triedy. 

- Návrh reorganizácie a doplnenie parkovacích stojísk pre dosiahnutie vyšších kapacít 

v objektívne preťažených lokalitách 

- Návrhy nových možností a potrieb realizácie parkovacích kapacít v optimalizovanom 

dopravnom režime  

 

Podklady pre spracovanie. 

Informácie o plánovanej výstavbe v riešených lokalitách- vydané územné rozhodnutia 

a stavebné povolenia ku dňu  podpisu zmluvy alebo vystavenia objednávky  

Hranice riešeného územia -  všetky vymedzené  úseky komunikácií uvedené v prílohe VZN 

Hlavného mesta SR Bratislava o dočasnom parkovaní 

Všetky vymedzené  úseky komunikácií uvedené v prílohe VZN Hlavného mesta SR 

Bratislava o dočasnom parkovaní sú jednou zónou 

Počet bytových jednotiek a obyvateľov v riešených územiach – informácie z miestneho úradu  

Zoznam objektov – prevádzok, dodá miestny úrad v rozsahu, ktorý má k dispozícií 

Štúdia pešieho pohybu Háje a Dvory 

Štúdia VÚD rok 2013 jej podklady a prílohy 

Súpis garážových statí rok 2000 

  

Cena diela. 

Predpokladaná cena diela je 40.000 Eur bez DPH. 

V súčasnosti nie sú uvedené finančné prostriedky rozpočtované. 

 

Termín odovzdania.  

8 - 10 mesiacov 

 

3. Výpis uznesenia RFSD 

 

Rada fondu statickej dopravy a ostatní  prítomní poslanci  súhlasia s návrhom v časti týkajúcej 

sa projektovej dokumentácie v analytickej i návrhovej časti, odporúča však zvážiť potrebu 

spracovania dopravných peších tokov alebo rozsah tohto dokumentu a s ohľadom na doplnenú 

analytickú časť  dostatočnosť predpokladanej sumy diela na úrovni 25.000,-EUR. 


