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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. 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 Čl. 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 s nasledovnými pripomienkami:
1. Navrhujeme doplniť Čl. 73 novým písmenom zc), ktoré znie:
„zc) ustanovuje výlučne na návrh mestskej časti, na ktorej území sa komunikácie I. až IV.
triedy a účelové komunikácie nachádzajú, úseky miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie vozidiel.“.
2. Navrhujeme doplniť Čl. 74 Štatútu písmenom z), ktoré znie:
„z) navrhuje úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie vozidiel a určuje časové
obdobia, v ktorých sú parkovacie miesta spoplatnené,“.
3. Navrhujeme doplniť Čl. 74 Štatútu písmenom za), ktoré znie:
„za) do času zapojenia sa do systému dočasného parkovania na území hlavného mesta
prevádzkuje parkovacie miesta na úsekoch miestnych komunikácií I. - IV. triedy určených vo
VZN hlavného mesta SR Bratislavy č..../2019 zo dňa....2019 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel podľa ustanovení tohto nariadenia príslušná mestská časť najdlhšie do
31.12.2020 s tým, že úhrada za dočasné parkovanie bude realizovaná prostredníctvom
mobilnej aplikácie prevádzkovanej mestskou časťou.“.
www.petrzalka.sk
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4. Navrhujeme v Čl. 91 v novom odseku 4 Štatútu prvej zarážke vypustiť slovo „rezidentské“.
5. Navrhujeme zmeniť a doplniť Čl. 91 nový odsek 4 Štatútu takto:
Slová „príslušnú mestskú časť“ sa nahrádzajú slovami „príslušné mestské časti“ a druhá
zarážka znie:
„- 85% pre Bratislavu a 15% pre príslušné mestské časti z ostatných výnosov úhrad za
dočasné parkovanie, a to tak, že 50% z týchto výnosov pre mestské časti z úhrad od
obyvateľov sa rozdelí v prospech mestskej časti, v ktorej boli tieto úhrady zaplatené, a 50%
pomerne v prospech tých mestských častí, ktorých obyvatelia, ktorí majú na jej území trvalý
pobyt, zaplatili tieto úhrady.“.
6. Navrhujeme doplniť Čl. 91 nový odsek 4 Štatútu takto:
„- výnosy z pokút za nedodržanie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy
a rozpočty mestských častí v pomere x % pre rozpočet Bratislavy a x % pre rozpočet
mestskej časti, v ktorej bola pokuta uložená.“.
7. Žiadame primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby zabezpečil zverejnenie finančnej
analýzy, na základe ktorej hlavné mesto SR Bratislava vypracovalo návrh rozdelenia príjmov
z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel, a všetkých ostatných
dokumentov, ktoré boli podkladom pre vypracovanie parkovacej politiky.
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