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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

upozornenie prokurátora (sp. zn. Kd 397/22/1100-15 zo dňa 02.03.2023) voči petržalskému 

parkovaciemu systému (PPS) ako regulácii dočasného parkovania motorových vozidiel 

  



Dôvodová správa 

 

Dňa 06.03.2023 bolo mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej ako „mestská časť“) 

doručené upozornenie prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 

Bratislava I (sp. zn. Kd 397/22/1100-15 zo dňa 02.03.2023) (ďalej ako „upozornenie 

prokurátora“) proti petržalskému parkovaciemu systému (PPS) ako regulácii dočasného 

parkovania motorových vozidiel. 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti (ďalej ako „miestne zastupiteľstvo“) je 

predkladané toto upozornenie na prerokovanie,  a to podľa požiadavky prokurátorky.   

 

V zmysle § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „zákon o prokuratúre“) prokurátor je oprávnený podať orgánu verejnej 

správy upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy pri 

vydávaní správnych aktov podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo jeho nečinnosťou. 

 

Podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona o prokuratúre prokurátor vykonáva dozor nad 

dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi 

verejnej správy preskúmavaním zákonnosti správnych aktov orgánov verejnej správy, a to 

rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy, opatrení orgánov 

verejnej správy so všeobecnými účinkami, uznesení orgánov územnej samosprávy a všeobecne 

záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi verejnej správy. 

 

V zmysle § 29 zákona o prokuratúre prokurátor podáva upozornenie orgánu verejnej 

správy, ktorého postup alebo nečinnosť namieta. Orgán verejnej správy je povinný vybaviť 

upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jeho doručenia.  

Ak orgán verejnej správy zistí, že upozornenie prokurátora je dôvodné, je povinný v lehote 30 

dní odstrániť protiprávny stav a o prijatých opatreniach upovedomiť prokurátora. 

Ak sa orgán verejnej správy domnieva, že upozornenie prokurátora nie je dôvodné, 

upovedomí o tom v lehote 30 dní prokurátora.  

Orgán verejnej správy, ktorý vybavuje upozornenie prokurátora, je povinný umožniť 

prokurátorovi účasť na prejednaní upozornenia, ak o to prokurátor požiada. 

Ak orgán verejnej správy zostal nečinný aj po upozornení, je prokurátor oprávnený podať 

žalobu na správny súd podľa osobitného predpisu. 

 

Mestská časť reguluje parkovanie v rámci výkonu miestnej štátnej správy vo veciach 

miestnych ciest a účelových ciest v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v lokalitách mestskej časti, ktoré 

nie sú regulované Bratislavským parkovacím asistentom (PAAS). 

 

V upozornení prokurátora sa uvádza: „Na webovej stránke mestskej časti 

parkovanievpetrzalke.sk označenej aj ako petržalský parkovací systém sa uvádza: Petržalský 

parkovací systém (PPS) reguluje parkovanie na území Petržalky bez lokality Dvory 4, kde 

platí celomestská parkovacia politika – PAAS. Parkovacie systémy je možné odlíšiť pomocou 

farby boxov: PPS – modrá, PAAS – biela. Zaregistrovaní Petržalčania so schválenými 

vozidlami parkujú v petržalskom parkovacom systéme (mimo PAAS) zadarmo. Návštevníci 

parkujú bezplatne v čase od 7:00 do 18:00 pomocou aplikácie URBI – Parkovanie, alebo po 

pridelení návštevníckych hodín od rezidenta. Bezplatné parkovanie pre návštevníkov mestskej 



časti je vymedzené v pondelok až piatok od 07.00 do 18.00 hod a od piatku 18.00 hod do 

nedele 18.00 hod.“  

Na uvedenej webovej stránke mestskej časti sa nachádza text uvedený v citácii, avšak 

z uvedeného nevyplýva žiadna povinnosť hradiť parkovné pre nerezidentov/návštevníkov 

parkujúcich v zónach alebo na parkoviskách s regulovaným parkovaním. Na webovej stránke 

www.parkovanievpetrzalke.sk sa v časti O parkovaní uvádza „Najnovšie pravidlá a zásady 

regulovaného parkovania platné po 1.10.2021 v Petržalke upravili podmienky parkovania 

predovšetkým pre návštevníkov. Tí si po tomto termíne už nebudú môcť zakúpiť 

návštevnícku eKartu, či SMS parkovací lístok, ale opäť budú môcť zaparkovať na 

regulovaných parkoviskách prostredníctvom aplikácie URBI, kde vyznačia na akom mieste 

parkujú. Takéto parkovanie bude možné len v pracovných dňoch v čase medzi 7:00 a 18:00 

a počas víkendu od piatka 7:00 do nedele 18:00. V inom čase môžu návštevníci využiť už len 

návštevnícke hodiny rezidenta, alebo na regulovaných parkoviskách neparkovať.“, čím je 

jednoznačne vysvetlené, že mestská časť poplatky, ktoré boli v platnosti do 1.10.2021 už 

po tomto termíne nie je oprávnená vyberať a ani ich nevyberá. K 1.10.2021 boli 

v aplikácii URBI odstránené funkcie na platbu, rovnako k tomuto dátumu bola zastavená 

možnosť vyberania platby cez SMS a z webovej stránky odstránená funkcionalita na 

zakúpenie eKarty. 

 

V upozornení sa ďalej uvádza: „Znamená to, že od pondelka do piatku v čase od 18.00 

do 07.00 hod (vo večerných a nočných hodinách) návštevníci mestskej časti nemajú 

parkovanie vo vymedzených zónach určených modrými vodorovnými čiarami a zvislými 

dopravnými značkami zadarmo, ale za úhradu spôsobom uvedeným v Zásadách parkovania v 

zónach regulovaného parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka, prílohy č. 1, č. 2, č. 3 

a č. 4, ktoré vydal starosta mestskej časti Ing. Ján Hrčka s dňom účinnosti 03.10.2022 a v 

mobilnej aplikácii URBI – parkovanie Petržalka, ktoré sú zverejnené na webovej stránke 

mestskej časti. Konečnú výšku úhrady za parkovanie pre vymedzené osoby je zrejme možné 

zistiť len pri parkovaní prostredníctvom uvedenej aplikácie, nakoľko ani v Zásadách 

vydaných starostom od 03.10.2022 takáto úprava nie je obsiahnutá.“  

Vyššie citované tvrdenie prokurátora nemá oporu v momentálne platnom stave, keďže v 

Zásadách parkovania v zónach regulovaného parkovania v mestskej časti sa uvádza, že 

oprávnenie parkovať majú vozidlá: návštevníkov, ktoré majú riadne pridelené návštevnícke 

hodiny od rezidenta; návštevníkov, ktorí sa na parkovanie prihlásia pomocou mobilnej 

aplikácie, v ktorej zadajú ŠPZ vozidla a prihlásia ho na konkrétne parkovisko, na ktorom sa 

vozidlo nachádza v dňoch pondelok až štvrtok v čase medzi 7:00 až 18:00 a v piatok od 7:00 

do nedele 18:00. 

Aplikácia URBI Cestovanie vo vrecku slúži nie len pre mestskú časť, ale je univerzálna 

aj pre ďalšie mestá na území Slovenskej republiky; zároveň je možné pomocou aplikácie 

zaplatiť parkovné na súkromných parkoviskách obchodných reťazcov. V tomto prípade opäť 

mestská časť poplatok nevyberá – daný poplatok zostáva obchodnému reťazcu, ktorý svoju 

parkovaciu plochu na základe dohody s mestskou časťou poskytuje 

nerezidentom/návštevníkom za zvýhodnené parkovné a rezidentom bez poplatku. 

 

V texte upozornenia prokurátora sa ďalej uvádza: „Hoci uvedené VZN mestskej časti 

mohlo byť vydané len s prechodnou platnosťou a účinnosťou do 01.10.2021 (do nadobudnutia 

účinnosti VZN hlavného mesta o celomestskej parkovacej politike), jeho oficiálne zrušenie 

nevyplýva zo žiadneho miestnym zastupiteľstvom neskôr prijatého VZN, ani z webovej stránky 

mestskej časti Bratislava - Petržalka.“  

 

http://www.parkovanievpetrzalke.sk/


K uvedenému uvádzame, že dňa 09.09.2019 bolo na zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva schválené Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej ako „VZN č. 13/2019“), v ktorom 

sa v § 8 ods. 1 uvádza:  

„Toto nariadenie stratí platnosť nadobudnutím účinnosti § 1 až 20 Všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel, najneskôr však 30.apríla 2021.“  

 

Dňa 07.05.2021 bolo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva schválene Všeobecné 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 02/2021 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel (ďalej ako „VZN č. 02/2021“), v ktorom sa v § 8 ods. 1 uvádza:  

„Toto nariadenie stratí platnosť nadobudnutím účinnosti § 1 až 20 Všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel.“ 

 

Vzhľadom na vyššie citované príslušné ustanovenia VZN č. 13/2019 a VZN č. 

02/2021, miestne zastupiteľstvo nerokovalo o zrušení VZN č. 13/2019 a VZN č. 02/2021, 

nakoľko ukončenie ich platnosti bolo definované priamo týmito VZN. V nadväznosti na 

zrušenie VZN č. 02/2021 mestská časť pristúpila k schváleniu Zásad parkovania v zónach 

regulovaného parkovania v mestskej časti.  

 

Mestská časť legálne reguluje parkovanie v zmysle preneseného výkonu štátnej 

správy podľa § 3 ods. 2 cestného zákona. 

 

Mestská časť ďalej reguluje parkovanie podľa VZN 5/2004 o miestnych daniach 

v znení zmien a doplnkov a jeho prílohy č. 5 – Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu 

parkovacieho miesta kedy povoľuje vyhradené parkovacie miesta na miestnych 

komunikáciách III. a IV. triedy a na pozemkoch v jej vlastníctve. Týmto spôsobom reguluje 

statickú dopravu umiestnením dopravných značiek tak, aby zabezpečila možnosť zaparkovať 

vybraným skupinám obyvateľov, ktorých potreby parkovať na území mestskej časti považuje 

za prioritné z dôvodu trvalého zhoršenia zdravotného stavu (vyhradené parkovanie pre osoby 

so zdravotným postihnutím) alebo na základe trvalého pobytu v mestskej časti (platba dane za 

zabratie verejného priestranstva). Nejedná sa teda o platené parkovanie pre kohokoľvek s 

určenými sadzbami a spôsobom platenia tak, ako to predpokladá § 6a cestného zákona. 

 

Predmetným upozornením prokurátorka navrhuje pokračovať v realizácii 

parkovacieho systému bezodplatne, pričom však Mestská časť Bratislava – Petržalka za 

parkovanie v realite nevyberá žiadne poplatky. Z uvedeného dôvodu máme za to, že 

predmetné upozornenie prokurátora je nedôvodné. 

 

Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností mestská časť pristúpi 

k preformulovaniu textov na webovej stránke tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, aké sú 

podmienky parkovania motorových vozidiel na území mestskej časti a že parkovanie nie je 

Mestskou časťou spoplatnené. 

 

Vzhľadom na uvedené: 

 

Mestská časť sa domnieva, že upozornenie prokurátora  je nedôvodné 

a má za to, že nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia. 

  





















 
  



































 
 

 

 


