INFORMAČNÝ MATERIÁL
Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy – parkovacia politika.

V súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky na území hlavného mesta SR Bratislava
vypracovalo hlavné mesto návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa v Čl.91
dopĺňa odsek 4, týkajúci sa rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch MK I. až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú časť.
Návrh dodatku Štatútu bol v súlade s Čl. 103 ods.1 Štatútu prerokovaný s mestskými
časťami hlavného mesta. Mestská časť Bratislava-Petržalka posielala pripomienky k návrhu dodatku
Štatútu listom zo dňa 15.04.2019.
Na základe pripomienkovania návrhu mestskými časťami sa upravuje návrh delenia
výnosov z pôvodného pomeru 70:30 v prospech hlavného mesta zo všetkých výnosov na pomer
50:50 z úhrad za rezidentské parkovacie karty a pomer 85:15 v prospech hlavného mesta z ostatných
úhrad (krátkodobé parkovanie a abonentské parkovacie karty).
Listom zo dňa 18.04.2019 požiadal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo
o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti k predloženému dodatku.
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VEC
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa dopĺňa článok 91 ods.4.
Listom doručeným dňa 18.apríla 2019 ste nás požiadali v zmysle čl. 103 ods.2 Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy o zaslanie písomného stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Petržalka k predloženému návrhu dodatku Štatútu, ktorým sa dopĺňa článok 91
ods.4. Uvedený návrh dodatku Štatútu bol vypracovaný s cieľom 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“) a s cieľom zavedenia spoločnej parkovacej politiky.
Po posúdení predloženého návrhu a prerokovania v Miestnom zastupiteľstve mestskej
časti Bratislava-Petržalka dňa 16.mája 2019 Vám mestská časť Bratislava-Petržalka dáva nasledovné
stanovisko:
súhlasí
s návrhom dodatku Štatútu, ktorým sa dopĺňa článok 91 ods.4 Štatútu, týkajúci sa rozdelenia príjmov
z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch MK I. až IV.
triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú časť.
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