
Všeobecne záväzné nariadenie   
mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č. 17/2019  
z 30. septembra 2019 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 5/2004 zo 14. decembra 2004 o miestnych daniach v znení VZN č. 1/2005, 
VZN č. 3/2005, VZN č. 1/2007, VZN č. 2/2007, VZN č. 2/2008, VZN č. 3/2008, VZN č. 
3/2009, VZN č. 6/2009, VZN č. 3/2010, VZN č. 8/2012, VZN č.3/2013 a VZN č. 9/2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov a podľa § 29, § 36, § 51 a § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Čl. I 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 zo 14. decembra 
2004 o miestnych daniach v znení VZN č. 1/2005, VZN č. 3/2005, VZN č. 1/2007, VZN č. 
2/2007, VZN č. 2/2008, VZN č. 3/2008, VZN č. 3/2009, VZN č. 6/2009, VZN č. 3/2010, 
VZN č. 8/2012, VZN č.3/2013 a VZN č. 9/2017 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V Prílohe č. 5 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa 
v bode 1 vkladá nasledovný text: 
 
„Vyhradené parkovacie miesta budú opatrené technickým zariadením na kontrolu využitia 
vyhradeného parkovacieho miesta držiteľom povolenia. Za tým účelom držiteľ povolenia 
umiestni v motorovom vozidle, pre ktoré bolo držiteľovi povolenia vydané povolenie 
k vyhradeniu parkovacieho miesta, čip vydaný držiteľovi povolenia mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka. 
 
Za účelom optimalizácie parkovacieho priestoru parkoviska je mestská časť Bratislava-
Petržalka oprávnená na vlastné náklady a so súhlasom držiteľa povolenia premiestniť 
vyhradené parkovacie miesto na miesto nachádzajúce sa v blízkom okolí pôvodného 
vyhradeného parkovacieho miesta, za podmienky, že budú dodržané rovnaké, resp. obdobné 
kvalitatívne podmienky parkovania držiteľa povolenia.“    
 
2. V Prílohe č. 5 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa 
v bode 2.10 v časti dôvodov zániku platnosti povolenia jednostranným zrušením zo 
strany mestskej časti Bratislava-Petržalka vkladá nasledovný text:„  
 

• preukázaného opakovaného využitia vyhradeného parkovacieho miesta na parkovanie 
motorového vozidla odlišného od motorového vozidla, pre ktoré bolo držiteľovi 
povolenia vydané povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta. Uvedené neplatí 
v prípade, ak na vyhradenom parkovacom mieste parkuje motorové vozidlo odlišné od 
motorového vozidla, pre ktoré bolo držiteľovi povolenia vydané povolenie 
k vyhradeniu parkovacieho miesta, bez vedomia a súhlasu držiteľa povolenia, 

• ak držiteľ vyhradeného parkovacieho miesta bez primeraného odôvodnenia nesúhlasí 
s premiestnením vyhradeného parkovacieho miesta podľa bodu 1 Zásad pre vydávanie 
povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta,   
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• nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.“ 

3. V Prílohe č. 5 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa 
v bode 2 za bod 2.11 vkladá nový bod 2.12, ktorý znie: 
 
 „2.12 Z dôvodu zavedenia parkovacej politiky na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
sa odo dňa nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 17/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 zo 14. decembra 2004 o miestnych daniach 
v znení VZN č. 1/2005, VZN č. 3/2005, VZN č. 1/2007, VZN č. 2/2007, VZN č. 2/2008, 
VZN č. 3/2008, VZN č. 3/2009, VZN č. 6/2009, VZN č. 3/2010, VZN č. 8/2012, VZN 
č.3/2013 a VZN č. 9/2017  (ďalej len „VZN“) povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta 
nevydávajú. Postup podľa predchádzajúcej vety sa neuplatní na vydávanie povolení 
k vyhradeniu parkovacieho miesta: 

- na základe žiadostí doručených na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka do dňa nadobudnutia účinnosti VZN, 

- pre držiteľov preukazu ZŤP s parkovacím preukazom alebo ZŤP-S s parkovacím 
preukazom alebo osobe, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou 
preukaz ZŤP s parkovacím preukazom alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom a ktorá 
má trvalý pobyt na adrese držiteľa takéhoto preukazu.“                                                                                                                             
 

Čl. II 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 16. októbra 2019. 
 

 

Ing. Ján Hrčka v.r.  
        Starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dátum vyvesenia: 01.10.2019 
Dátum zvesenia: 
 
 


