
UZNESENIE 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 9. septembra 2019 
 

(č. 117) 
 

 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č...../2019  
zo dňa ......2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

 
 

Uznesenie č. 117  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel 
 
 

1. Doplniť VZN v Prílohe č. 1, Dvory V, bod 3 o čísla Zadunajská cesta 1-5. Rovnakú 
úpravu aj v príslušnej grafickej prílohe. 
 

2. § 1 ods. (2) písm. i) sa nahrádza novým znením: 
Na účely tohto nariadenia sa rozumie 
návštevníkom 
fyzická osoba, ktorá je registrovaná v elektronickom informačnom systéme 
prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom 
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poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom webového 
rozhrania. 
 

3. § 1 ods. (2) písm. o) sa nahrádza novým znením: 
Na účely tohto nariadenia sa rozumie 
rezidentom 
fyzická osoba, prihlásená na trvalý pobyt v byte v mestskej časti, ktorá má právny 
vzťah k motorovému vozidlu a je registrovaná v elektronickom informačnom 
systéme prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom 
v Prevádzkovom poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom 
webového rozhrania. 

 
4. § 6 ods. (1) sa nahrádza novým znením: 

Obyvateľ mestskej časti s trvalým pobytom v byte v zóne dočasného parkovania 
motorových vozidiel, ktorý sa zaregistruje v elektronickom informačnom systéme 
prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom 
poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom webového 
rozhrania, má právny vzťah k motorovému vozidlu a preukáže platné osvedčenie 
o technickom stave motorového vozidla a platné osvedčenie o emisnej kontrole 
(podľa § 7 tohto nariadenia) vozidla sa dňom registrácie stáva rezidentom. 
 

5. § 6 ods. (3) sa nahrádza novým znením: 
Fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje v elektronickom informačnom systéme 
prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom 
poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom webového 
rozhrania, na dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne  dočasného 
parkovania s uvedením evidenčného čísla motorového vozidla sa dňom registrácie 
stáva návštevníkom. 

 
6. Nové znenie § 5 ods. (3): 

Úhrada sa neplatí pre vozidlá prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo s praktickou slepotou 
alebo úplnou slepotou oboch očí.  
Vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom podľa osobitého predpisu. 

 
7. V § 1 ods. 2 písm. j) posledná veta znie: „Pri dočasnom parkovaní presahujúcom 

jednu hodinu vyznačí ďalší, prípadne iný ako hodinový parkovací lístok,“ 
V § 5 ods. 6 druhá veta znie: „Nominálna cena základného parkovacieho lístka je 
jedno euro.“ 
V § 5 ods. 6 štvrtá veta znie: „Pri parkovaní presahujúcom jednu hodinu použije 
ďalší, prípadne iný ako hodinový parkovací lístok podľa počtu hodín dočasného 
parkovania, pričom pri vyznačení postupuje v zmysle Prevádzkového poriadku.“ 
 

8. V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2. 
 

9. Doterajší  text § 8 sa označuje ako odsek 1 a odsek 2. V § 8 ods. 2 sa na konci 
pripájajú tieto slová „1. novembra 2019“. 
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10. V § 7 doterajší ods. (3) sa označuje ako ods. (2) a vkladá sa písm. e), ktoré znie: 
užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu. 
 

11. V § 7 sa vkladá ods. (3), ktorý znie: rezident preukáže platné osvedčenie 
o technickom stave motorového vozidla a platné osvedčenie o emisnej kontrole 
vozidla, ak sa v zmysle platných právnych predpisov vyžaduje. 

 
12. V § 7 ods. (2) 

Rezident stráca postavenie rezidenta: 
Písm. a) zmenou trvalého pobytu mimo územia MČ. 
 

13. V § 7 ods. (2) 
Rezident stráca postavenie rezidenta: 
Písm. b) ak nepreukáže platné osvedčenie o technickom stave motorového vozidla 
a platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak to platné právne predpisy vyžadujú, ku 
všetkým vozidlám, ku ktorým má právny vzťah a využíva verejné priestranstvo na 
území MČ na parkovanie uvedených vozidiel. 

 
14. Nahrádza v prílohe 1, časti Háje III. bod 6. Medveďovej 6 – zboku za Medveďovej 

6-10, a bod 7. Medveďovej 1A za Medveďovej 1-7. 
Rovnaké úpravy sa aplikujú v prílohe 2, grafické vymedzenie zón. 

 
 
  

---------- 
 
 

 
V Bratislave dňa 12.09.2019 

         Ing. Ján Hrčka v. r.  
              starosta 
         


