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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

S c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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, 3/2013, 9/2017 a 17/2019 v časti príloha č.5  

Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 
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Dôvodová správa 

 

 

Hlavné mesto SR Bratislava spolu s mestským Všeobecne záväzným nariadením 

(ďalej len „VZN“) č.8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 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 po 

posúdení objektívnych skutočností parkovacích kapacít a na základe nových spracovaných 

projektov organizácie dopravy.  

Pre účely vydávania povolenia vyhradeného parkovania mestská časť (ako obec 

v zmysle Štatútu hl.mesta Bratislavy) má v súčasnosti platné VZN 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“). 

 Od 1.novembra 2019 realizuje mestská časť Bratislava-Petržalka na svojom území 

parkovací systém na základe platného VZN mestskej časti č.13/2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel v znení noviel v súlade s platným mestským VZN o dočasnom 

parkovaní.  V procese zavádzania parkovacieho systému je nevyhnutné zosúladiť pravidlá 

parkovacieho systému dočasného parkovania s pravidlami vyplývajúcimi zo „Zásad“ tak, aby 

bola na celom území mestskej časti jednotná organizácia statickej dopravy so zrozumiteľnými 

parkovacími pravidlami. A tiež z dôvodu optimalizácie dopravného priestoru na parkoviskách 

a odstavných plochách sa mestská časť rozhodla na jednotlivých parkoviskách zoskupovať 

vyhradené parkovacie miesta tým istým spôsobom ako sa realizovalo dopravné značenie pre 

vyhradené parkovanie FO a PO aj pre ŤZP žiadateľov. Na nosnej konštrukcii zvislého 

dopravného značenia označujúceho vyhradené miesto, bude možné umiestniť jednu značku č. 

IP16 – Parkovacie miesto s vyhradeným státím, jednu dodatkovú tabuľku č. E7 – Smerová 

šípka a maximálny počet 4 kusy dodatkových tabuliek s evidenčným číslom motorového 

vozidla. 

 Z uvedeného dôvodu mestská časť pristúpila k zjednoteniu poplatku za zriadenie, 

údržbu a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta. 

 

 

 

 

 

Doložky: 

 

1. Doložka rozpočtová: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia nepredpokladá finančný dopad na 

tohtoročný rozpočet. 

 

2. Doložka finančná: 
 Schválenie predkladaného návrhu uznesenia nebude mať finančný dopad na obyvateľov 

Petržalky. 

 

3. Doložka ekonomická: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia nebude mať finančný dopad na hospodárenie 

podnikateľskej sféry v Petržalke. 
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4. Doložka environmentálna: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia nebude mať dopady na životné prostredie. 

 

5. Doložka zlučiteľnosti: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia je v súlade so zákonmi a predpismi 

Slovenskej republiky. 
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    Všeobecne záväzné nariadenie   

mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
č. …../2020  

zo dňa ……2020 

ktorým sa dopĺňa a mení 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, 3/2013, 9/2017 a 17/2019 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 

 

V bode 2.3 Spoločné zásady sa text nahrádza novým znením: Finančné náklady na 

zriadenie, údržbu a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta, znáša držiteľ povolenia 

paušálnym poplatkom vo výške úhrady 50 €. 

 

 

 

Čl.II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 20.2.2020 

 

 

 

Ján   H r č k a                                                              

starosta 
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Výpis uznesení zo zasadnutia školskej komisie  

1. zasadnutie školskej komisie v roku 2020 

 

 

Termín a čas: 22. 01. 2020, 15.30 hod  

Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 8. poschodie 

 

K bodu 2 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ...... zo dňa ....... 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č.5/2004 z 14.decembra 2004 o miestnych daniach 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Gabriela Fulová,  PhD., Milan 

Horváth, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, PhDr. Katarína Okoličányová, 

PhD. 

 

Uznesenie č. 1 

 

Školská komisia   o d p o r ú č a   s c h v á l i ť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ...... zo dňa ....... ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.5/2004 

z 14.decembra 2004 o miestnych daniach 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

PaedDr. Katarína Brťková     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 

tajomníčka komisie               predseda komisie 

 

Bratislava 22. januára 2020 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 21.1.2020 

 

Prítomní: : J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan  

K bodu 3 

Návrh na úpravu VZN o miestnych daniach 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť Návrh na úpravu VZN o miestnych daniach ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 

o miestnych daniach 

 

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 

Prítomných:  6 

Za:   6 
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Proti:  0 

 

Záver: uznesenie bolo schválené. 

 

                Jozef Fischer, v.r. 

            predseda komisie športu 

 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného  

dňa 20.01.2020 

 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, 

PhD.,  Michal Pavlík,  Erich Stračina, Mgr. Pavol Škápik, JUDr. Henrich Haščák 

 

K bodu 1/ Návrh na zmenu VZN č. 5/2004 v znení neskorších noviel o miestnych daniach 

a poplatkoch. - zmena Prílohy č. 5 

 

Materiál uviedol Mgr. Brichta, zamestnanec OÚRaD.  Oboznámil členov komisie s návrhom 

zmeny VZN, ktoré  súvisí so zavedením paušálneho poplatku pre žiadateľov vyhradeného 

parkovania ZŤP, resp. ZŤPS.  V tej súvislosti bola diskusia  z dôvodu vysvetlenia ,  z čoho 

pozostáva tento paušálny poplatok. Z toho dôvodu navrhli doplniť VZN nasledovne: 

„Finančné náklady na zriadenie, zmenu,  údržbu a odstránenie parkovacieho miesta znáša 

držiteľ povolenia paušálnym poplatkom v súhrnnej výške 50,00 €“. 

Taktiež požadujú, aby bol finančný dopad predložený poslancom na rokovanie MZ po 6 

mesiacoch od účinnosti VZN. 

Po  diskusii poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 

doplnený o text nasledovne: 

„Finančné náklady na zriadenie, zmenu,  údržbu a odstránenie parkovacieho miesta znáša 

držiteľ povolenia paušálnym poplatkom v súhrnnej výške 50,00 €“. 

Žiadajú starostu predložiť finančný dopad poslancom na rokovanie MZ po 6 mesiacoch od 

účinnosti VZN. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1  

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 20.01.2020 

tajomníčka komisie 

 

Výpis uznesení zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 23. 1.  2020 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Roman Futo, 

Ing. Ernest Huska, MUDr. Iveta Plšeková, Bc. Adam Sárlos, Ing. Tatiana Kratochvílová, 

Miroslav Dragun, Ján Káľavský 

Ospravedlnení: PhDr. Ľudmila Farkašovská, Ing. Gabriela Fulová, Jakub Kuruc  
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PROGRAM:  

1. Schválenie programu zasadnutia  

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o 

miestnych daniach 

3. Rôzne  

BOD 2 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 5/2004 o miestnych daniach 

 

UZNESENIE č. 38 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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, 3/2013, 9/2017 a 17/2019 v časti príloha č.5  

Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 (M. Dragun, J. Kálavský, E. Pätoprstá, I. Plšeková, E. Huska, R. Futo, N. Podhorná, T. 

Kratochvílová, A. Sarlos) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 38  bolo prijaté. 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže  zo dňa  20.1.2020 

 

Prítomní:      M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, I. Jančoková,  A. Kutlíková,                       

                           M. Kovačič, M. Kleibl, prišiel v priebehu: M. Černý, I. Lučanič 

 

 

K bodu  3 /   URaD - Návrh na zmenu VZN o miestnych daniach (príloha č.5. Zásady  

pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta) 

 

Uznesenie:  Komisia kultúry a mládeže  b e r i e   n a   v e d o m i e   Návrh VZN  

o miestnych daniach a  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu   

s c h v  á l i ť   predložený materiál. 

 

Hlasovanie:   Prítomných:   8                       Za:    8    Proti:   0  Zdržal sa:  0  

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

 

  

Za správnosť: Ľ. Pastorová                                         Miroslava Makovníková Mosná, v.r.  

V Bratislave  20.1.2020                                                   predsedníčka komisie      
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             Výpis zo zápisnice sociálnej a bytovej komisie zo dňa 21.1.2020 

 

Prítomní: Daniela Palúchová,  Jana Hrehorová,  Matúš Repka,  Iveta Jančoková ,  

                        Ildikó  Zórádová,  

 

Ospravedlnený/í: Eva Surovková                     

K bodu 1. /  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

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, 3/2013, 9/2017 a 

17/2019 v časti príloha č.5 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta.  

 

Materiál uviedol: Ľuboš Brichta  - Oddelenie územného rozvoja a dopravy 

Diskusia : 

 
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom.  

 

Uznesenie 

  

Komisia sociálna a bytová  
 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v á l i ť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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, 3/2013, 9/2017 a 17/2019 v časti príloha č.5 Zásady pre 

vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 
 

Hlasovanie:  

 

prítomní: Daniela Palúchová,  Jana Hrehorová,  Matúš Repka,  Iveta Jančoková ,  

                        Ildikó  Zórádová 

 

za:  Daniela Palúchová,  Jana Hrehorová,  Matúš Repka,  Iveta Jančoková ,  

                        Ildikó  Zórádová 

                                                           

proti:  0  

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Bratislava, 27.1.2020                            za správnosť:  Mgr.Kvetoslava Biljnjová 

                                                                                   tajomníčka komisie 
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Výpis z  uznesení zo zasadnutia Komisie investičných činností Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava-Petržalka, konaného dňa 23.01.2020 

 

Prítomní:       7 - Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Miroslav 

Dragun, 

                             Ing. arch Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete,  

                             Ing. Katarína Sklenková. 

K bodu 2. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ...... zo dňa ....... 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č.5/2004 z 14.decembra 2004 o miestnych daniach – zmena. 

Uznesenie: 

Komisia investičných činností nemá pripomienky a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. ...... zo dňa ....... ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.5/2004 z 14.decembra 2004 o miestnych 

daniach – zmena 
Hlasovanie: 
prítomní:       7 - Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Miroslav Dragun, 

                             Ing. arch Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete,  

                             Ing. Katarína Sklenková. 

za:                  7 -  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Miroslav Dragun, 

                             Ing. arch Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete,  

                             Ing. Katarína Sklenková. 

proti:               

zdržal sa:       0   

Uznesenie č. 1/1/2020 bolo schválené. 

V Bratislave, 23.01.2020 

Za správnosť: Ing. Jozef Chynoranský                                         Ing. arch Michala Kozáková 

                            tajomník komisie                                                     predsedníčka komisie 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 21.1.2020 

 

Prítomní: Kleinert, Vydra, Mráz, Demel, Škápik, Šesták, Jakubčová 

Neprítomný:  Plšeková,  

 

K bodu 2/  VZN o miestnych daniach 

 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  5 

Za              :  4 

Zdržal sa    :  1 ( Vydra ) 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Kleinert Branislav v.r. 

V Bratislave 22.1.2020                                                   predseda finančnej komisie      
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Výpis z uznesení komisie ÚPVaR zo dňa 21.01.2020 

 

Prítomní členovia komisie - poslanci: 

Ing. Miroslav Behúl PhD., M. Dragun, Ing. arch. Michala Kozáková, PaedDr. Oliver Kríž, 

Ing. Lýdia Ovečková, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Drahan Petrovič, 

Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Jozef Vydra 

 

Prítomní členovia komisie - neposlanci: 

Ing. Alica Hájková, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 

 

Neprítomní členovia komisie - poslanci: 

Štefan Wenchich; 

 

K bodu 

VZN, ktorým sa mení/dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych 

daniach 

 

Materiál prítomným predstavil Luboš Brichta z OURaD. 

 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

 

Komisia mobility, dopravy a bezbariérovosti z 22.1.2020 o 17:30 

 

Hlasovanie o bodoch prebehlo per rollam. 

 

Program zasadnutia 

1. VZN o miestnych daniach 

2. Uznesenie o rozvoji cyklotrás 

 

K bodu č. 1/ 

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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, 3/2013, 9/2017 a 17/2019 v časti 

príloha č.5 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta.  

 

Hlasovanie 

Za: 6  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 5 

Zahlasovali menovite: Michala Kozáková, Tatiana Kratochvílová, Elena Pätoprstá, Dušan 

Beneš, Ivan Halmo, Tomáš Palkovič 

 

 

Zapísal: Milan Raus 

Overil: Tomáš Palkovič, predseda 
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Komisia 
Schválený 
materiál 

Neschválený 
materiál 

Poznámky komisie 

 

Vyhodnotenie 

spracovatela 

Komisia sociálna a 

bytová  
schválené 

 
 

 

Komisia správy 

majetku 
schválené  

„Finančné náklady na zriadenie, zmenu,  

údržbu a odstránenie parkovacieho miesta 
znáša držiteľ povolenia paušálnym 

poplatkom v súhrnnej výške 50,00 €“. 

 

 
 

Akceptuje sa 

Komisia investičných 

činností 
schválené   

 

Finančná komisia schválené   

 

Komisia kultúry a 

mládeže 
schválené   

 

Komisia športu schválené   

 

Školská komisia schválené   

 

Komisia životného 

prostredia 

a verejného poriadku 
schválené 

  

 

Komisia územného 

plánu, výstavby a 

dopravy 
schválené 

  

 

Komisia dopravy, 

mobility a 

bezbariérovosti 
schválené   

 

 

 

Hlasovanie miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

 

Za:   6 

Proti:   0 

Zdržalo sa:  0 

 


