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Vážená pani starostka,
vážený pán starosta,

v súvislosti s pripravovaným všeobecne zavazným nariadením hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách si Vás dovoľujem požiadať o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva
k citovanému návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

V prípade neoznámenia stanoviska miestneho zastupiteľstva do jedného mesiaca odo
dňa doručenia žiadosti mám za to, že miestne zastupiteľstvo nemá pripomienky k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia.

S pozdravom

~1J\' 'fr)
Mila~ ~áčnik ....•

pnmator

Príloha: Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Primaciálny palác, III. poschodie
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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Č •.•• .12013
z 2013,

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11
ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Č. 535/2008 Z. z. a § 6a zákona Č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona Č. 249/2011 Z. z. sa
uznieslo:

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje dočasné
parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a ich súčasti ach (ďalej len
"miestne komunikácie',') na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len
"hlavné mesto"). .

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:

a) dočasným parkovaním parkovanie motorových vozidiel kategórií Ml (motorové
vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu osôb), Nl
(motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou
prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg) a L (motorové vozidlá
s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky)') na vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií,

b) rezidentom držiteľ vodičského preukazu, ktorý má trvalý pobyt v hlavnom meste a je
držiteľom') vozidla vyššie uvedených kategórií alebo má vozidlo evidované na svoju
živnosť alebo užíva vozidlo právnickej osoby, ktorá je jeho zamestnávateľom
a zamestnávateľ mu umožňuje užívať vozidlo aj na súkromné účely alebo je
štatutárnym orgánom právnickej osoby, v ktorej vlastníctve je vozidlo alebo má
vozidlo, ktoré je vo vlastníctve právnickej osoby oprávnenej na prenájom motorových
vozidiel, v prenájme nepretržite po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov.

l) Zákon Č. 725/2004 Z, z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 2 písm. c) zákona Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona Č. 144/20 10. Z. z.



§2
Zóny dočasného parkovania

(1) Úseky miestnych komunikácií vymedzené na dočasné parkovanie sú za účelom
dočasného parkovania rozdelené do zón, ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.

(2) V zónach je možné parkovať len na miestach označených určeným vodorovným
a zvislým dopravným značením (ďalej len "parkovacie miesto"). Parkovanie v zóne mimo
vyznačených parkovacích miest je zakázané.')

§3
Systém rezidenstkého parkovania

(1) Rezident môže požiadať o vydanie rezidentskej parkovacej karty.

(2) Rezidentovi možno vydať rezidentskú parkovaciu kartu s vyznačením zóny
trvalého pobytu a rezidentskú parkovaciu kartu bez vyznačenia zóny trvalého pobytu. Na
jedno vozidlo môže byť vydaná iba jedna rezidentská parkovacia karta.

(3) Rezidentská parkovacia karta s vyznačením zóny trvalého pobytu umoznuje
dočasné parkovanie motorového vozidla, ktorého evidenčné číslo je na karte uvedené

a) v zóne trvalého pobytu rezidenta bezplatne

b) mimo zóny trvalého pobytu rezidenta s 50% zľavou z úhrady ustanovenej pre
ostatných vodičov (nerezidentov); toto ustanovenie neplatí tam, kde je dopravným
značením povolená doba státia max. 2 hodiny.

(4) Rezidentská parkovacia karta bez vyznačenia zóny trvalého pobytu umožňuje
dočasné parkovanie motorového vozidla, ktorého evidenčné číslo je na karte uvedené,
v ktorejkoľvek zóne s 50% zľavou z úhrady ustanovenej pre ostatných vodičov
(nerezidentov). Toto ustanovenie neplatí tam, kde je dopravným značením povolená doba
státia max. 2 hodiny.

§4
Maximálna výška úhrady

(1) Za dočasné parkovanie v zónach sa platí úhrada ustanovená všeobecne záväzným
nariadením príslušnej mestskej časti.")

(2) Za dočasné parkovanie v zónach sa pre jednotlivé mestské časti určuje maximálna
výška úhrady nasledovne

a) Staré Mesto 4€/hod.,

-.b) Ružinov, Nové Mestc.Petrž aixa., ---,~ťfhefl.=_, ---

c) Dúbravka, Karlova Ves 2€/hod.,

3) .
4) Čl. 73 písm a čl. 74 písm .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č...



,.

d) Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Jarovce, Lamač, Podunajské Biskupice, Rača,
Rusovce, Vajnory, Vrakuňa, Záhorská Bystrica

l€/hod.

(3) Za vydanie prvej rezidentskej parkovacej karty sa určuje maximálna výška úhrady
30 eur/rok.

(4) Za každú ďalšiu rezidentskú parkovaciu kartu možno určiť úhradu vo výške
maximálne 50 násobku základnej úhrady za prvú rezidentskú parkovaciu kartu.

§5
Spôsob zaplatenia úhrady a spôsob preukázaniajej zaplatenia

(1) Platiteľom úhrady je vodič vozidla alebo držiteľ vozidla.

(2) Úhradu je možné zaplatiť:

a) zakúpením parkovacieho lístka,

b) elektronicky,

c) zakúpením rezidentskej parkovacej karty.

(3) Dokladom o zaplatení úhrady je:

a) parkovací lístok,

b) správa od mobilného operátora potvrdzujúca úhradu za dočasné parkovanie,

c) elektronický doklad v databáze prevádzkovateľa,

d) rezidentská parkovacia karta s vyznačením zóny trvalého pobytu.

(4) Platný parkovací lístok musí byť umiestnený za predným sklom vozidla na
viditeľnom mieste tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla.

(5) Rezidentská parkovacia karta musí byť nalepená na prednom skle vozidla na
viditeľnom mieste tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla.

(6) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.

§6
Oslobodenie

Od úhrady je oslobodené motorové vozidlo prepravujúce fyzickú osobu "'s t'ažkým
zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú
alebo úplnú slepotu oboch očí označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu,")

§7
Kontrolná činnosť

5) § 44 ods. 2 zákona Č. 812009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci hlavného mesta.

§ 8
Sankcie------------------------------------------------------------------_. ----

Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy. 6)

§ 9
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť .

Milan Ftáčnik
primátor

6) Zákon Slovenskej národnej rady Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v mení
neskorších predpisov. .
Zákon Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v mení neskorších predpisov.



Napr. Príloha
k všeobecne záväznému nariadeniu Č.•.• .1 .

Zóny dočasného parkovania

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zóna e.i
Vymedzené úseky miestnych komunikácií - Betliarska, Krásnohorská, Tumianska, Jasovská,
Humenské nám., Žehrianska, Bzovícka, Ľubovnianska

Zóna č.2
Vymedzené úseky miestnych komunikácií - Rusovská od križovatky s Hálovou po
križovatku s Jantárovou, Jantárová po križovatku s Farského, Farského, Čemyševského,
Muchovo nám., Jungmannova, Vlastenecké nám., Wolkrova, Macharova, Pifflova, Šrobárovo
nám., Vavilovova

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Zóna e.i
Vymedzené úseky miestnych komunikácií - Vajnorská od križovatky .
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