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A: Návrh uznesenia  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s c h v a ľ u j e                     
                                                                                                                                                                        
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2019  
zo dňa ……2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 
2/2008, č. 3/2008 (úplné znenie), v znení noviel č. 3/2009, 6/2009, 3/2010, 8/2012 a 3/2013 v 
časti príloha č.5  Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta 
s účinnosťou od 1.novembra 2019. 

 
 
B: Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s c h v a ľ u j e                     
                                                                                                                                                                          
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2019  
zo dňa ……2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 
2/2008, č. 3/2008 (úplné znenie), v znení noviel č. 3/2009, 6/2009, 3/2010, 8/2012 a 3/2013 v 
časti príloha č.5  Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta 
s účinnosťou od 1.januára 2021. 
 

 
C: Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s c h v a ľ u j e                     
                                                                                                                                                                          
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2019  
zo dňa ……2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 
2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 (úplné znenie), v znení noviel č. 3/2009, 6/2009, 3/2010, 8/2012 
a 3/2013 v časti príloha č.5  Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 
miesta. 
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Dôvodová správa 
 
 
 

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.117/2019 
zo dňa 9.septembra 2019 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č.13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len „VZN 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel“). 

Koncepcia prijatého VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel je spracovaná 
v zmysle § 6a zákona č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, ktorý v ods. (1) znie: 

„Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec 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...“. 

Hlavné mesto SR Bratislava spolu s mestským VZN o dočasnom parkovaní prijalo 
dokument Základné pravidlá – Parkovacia politika hlavného mesta SR Bratislavy 2019, 
v ktorom sú definované hlavné zásady, ktorými sa bude pri parkovacej politike hlavné mesto 
riadiť. A z toho vyplývajú povinnosti pre mestské časti. Jednou zo zásad je, že zavedením 
dočasného parkovania dôjde postupne k zrušeniu povolení k vyhradeniu parkovacieho miesta 
(mimo ŤZP a TAXI) po posúdení objektívnych skutočností parkovacích kapacít a na základe 
nových spracovaných projektov organizácie dopravy.  

Proces vydávania povolenia pre vyhradené parkovanie v obciach upravuje § 3 ods. (2) 
cestného zákona, ktorý znie: 

„Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií 
vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na 
účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení 
a povoľujú vyhradené parkoviská...“. 

 Pre účely vydávania povolenia vyhradeného parkovania mestská časť (ako obec 
v zmysle Štatútu hl.mesta Bratislavy) má v súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších noviel, 
kde v časti príloha č. 5 stanovuje Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 
miesta (ďalej len „Zásady“). 

Vzhľadom k tomu, že VZN mestskej časti o dočasnom parkovaní nadobudne účinnosť 
k 1.novembru 2019 a v súčasnosti stále platí VZN o miestnych daniach a jeho príloha č.5 
„Zásady“,  je nevyhnutné zosúladiť pravidlá parkovacieho systému tak, aby bola v budúcnosti 
na celom území hlavného mesta jednotná organizácia statickej dopravy so zrozumiteľnými 
parkovacími pravidlami. V tejto súvislosti pripravila mestská časť návrh na zrušenie VZN 
o miestnych daniach, jeho prílohy č.5 „Zásady“ k 1.novembru 2019, teda k účinnosti VZN 
o dočasnom parkovaní alebo k 1.januáru 2021, teda k účinnosti mestského VZN o dočasnom 
parkovaní. Tretí návrh mení a dopĺňa VZN o daniach, prílohu č.5 „Zásady“ o nový bod 2.11.  

 
Mestská časť Bratislava – Petržalka k 1.septembru 2019 eviduje 1922 vyhradených 

parkovacích miest. Z toho: 
• FO+PO celodenne  794 miest 
• FO + PO  od 17:00 h – 8:00 h  184 miest 
• ŤZP 944 miest. 

 
Mestská časť Bratislava – Petržalka mala v uplynulých rokoch nasledovný príjem 

z vyhradeného pakovania do rozpočtu: 
Rok 2015   386 519 € 
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Rok 2016   428 545 € 
Rok 2017   458 814 € 
Rok 2018   509 572 €. 
 

Uvedený materiál bol prerokovaný v miestnej rade dňa 24.09.2019. 
 

 
Doložky: 
 
1. Doložka rozpočtová: 

Schválenie predkladaného návrhu uznesenia A predpokladá finančný dopad na 
tohtoročný rozpočet. 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia B a C nepredpokladá dopad na tohtoročný 
rozpočet. 

 
2. Doložka finančná: 

 Schválenie predkladaných jednotlivých návrhov uznesení nebude mať finančný dopad na 
obyvateľov Petržalky. 

 
3. Doložka ekonomická: 

Schválenie predkladaných jednotlivých návrhov uznesení nebude mať finančný dopad na 
hospodárenie podnikateľskej sféry v Petržalke. 

 
4. Doložka environmentálna: 

Schválenie predkladaných jednotlivých návrhov uznesení nebude mať dopady na životné 
prostredie. 

 
5. Doložka zlučiteľnosti: 

Schválenie predkladaných jednotlivých návrhov uznesení je v súlade so zákonmi 
a predpismi Slovenskej republiky. 
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A:     Všeobecne záväzné nariadenie   
mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č. …../2019  
zo dňa ……2019 

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
5/2004 o miestnych daniach č. 5/2004 o miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 
1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 (úplné znenie) v znení noviel č. 3/2009, 6/2009, 

3/2010, 8/2012 a 3/2013 v časti príloha č.5  Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu 
parkovacieho miesta. 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a 
podľa § 29, § 36, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych 
daniach“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení : 
 

 
Čl. I 

 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 5/2004 
o miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 
(úplné znenie) v znení noviel č. 3/2009, 6/2009, 3/2010, 8/2012 a 3/2013 v časti príloha č. 5 
Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 
 

Čl.II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.11.2019. 

 

 

 

Ján   H r č k a                                                              
starosta 
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B:   Všeobecne záväzné nariadenie   
mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č…../2019  
zo dňa  ….. 2019 

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 
5/2004 o miestnych daniach v znení noviel  

č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 (úplné znenie) v znení noviel č. 3/2009, 
6/2009, 3/2010, 8/2012 a 3/2013 v časti príloha č.5  Zásady pre vydávanie povolenia 

k vyhradeniu parkovacieho miesta. 
 
 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov a podľa § 29, § 36, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon 
o miestnych daniach“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení : 

 
 

Čl.I 
 
     Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 5/2004 
o miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 
(úplné znenie) v znení noviel č. 3/2009, 6/2009, 3/2010, 8/2012 a 3/2013 v časti príloha č. 5 
Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 
 

Čl.II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021. 

 
                                                                                   
 
 
 

                                                                                                                          Ján   H r č k a 
                                                                                                                            starosta 
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C:   Všeobecne záväzné nariadenie   
mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č…../2019  
zo dňa  ….. 2019 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka  č. 5/2004 o miestnych daniach v znení noviel  

č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 (úplné znenie) v znení noviel č. 3/2009, 
6/2009, 3/2010, 8/2012 a 3/2013 v časti príloha č.5  Zásady pre vydávanie povolenia 

k vyhradeniu parkovacieho miesta.  
 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov a podľa § 29, § 36, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon 
o miestnych daniach“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení : 

 
Čl.I 

 
     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 5/2004 o miestnych 
daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 (úplné znenie) 
a č.3/2009, 6/2009, 3/2010, 8/2012 a 3/2013 a jeho príloha č.5 - Zásady pre vydávanie 
povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta, sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.  
Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa v bode 2 Spoločné 
zásady dopĺňajú o nový bod 2.11 ktorý znie:  
 

Existujúce povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta ostáva v platnosti a miesto 
v užívaní, najneskôr do 1.1.2021 iba za podmienky, že držiteľ povolenia súhlasí 
s premiestnením vyhradeného parkovacieho miesta na iné miesto, ktoré mestská časť vykoná 
za účelom optimalizácie parkovacieho priestoru parkoviska novým umiestnením vyhradeného 
parkovacieho miesta. Všetky náklady spojené s premiestnením vyhradeného parkovacieho 
miesta znáša mestská časť. 

Ak držiteľ povolenia nesúhlasí s premiestnením vyhradeného parkovacieho miesta 
platnosť povolenia zaniká v zmysle bodu 2.10 Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu 
parkovacieho miesta. 

2.                                                                                                                                            
Doterajší bod 2.11 sa označuje 2.12. 

3.                                                                                                                                                   
Čl.II ktorý znie: 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa......2019. 

 

                                                                                   

                                                                                                                          Ján   H r č k a 
                                                                                                                            starosta 
 
 
 


