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NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

  
A. súhlasí

s  návrhom dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci parkovacej politiky 
zo dňa 4.11.2016

B. odporúča

primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy zapracovať do dodatku štatútu:
1. podporu súkromných investorov pri realizácii parkovacích domov na základe 

individuálneho posúdenia mestskej časti, nie obligatórne
2. zabezpečenie súčinnosti mesta pri zaraďovaní komunikácií do siete miestnych 

komunikácií, vrátane ich kolaudácie a zabezpečenie súčinnosti  mesta pri riešení 
pozemkov pod výstavbou nových parkovacích kapacít

3. prerozdelenie výnosu zo sankcií v článku 87  v pomere 68% v prospech hlavného 
mesta a 32% v prospech príslušnej mestskej časti.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

v rámci zavádzania parkovacej politiky na území hlavného mesta SR Bratislavy bol vypraco-
vaný návrh VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komu-
nikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motoro-
vých vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia. Súčasťou procesu je návrh dodat-
ku štatútu HM SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87, a 90 Štatútu. Výcho-
diskom je materiál, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej repub-
liky Bratislava uznesením č. 778/2012 zo dňa 26. - 27. 9. 2012 Základné pravidlá parkovacej 
politiky hlavného mesta SR Bratislavy.
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves by v prípade prijatia VZN a zároveň pri zmene štatútu
v danej veci umožnila  zaviesť parkovaciu politiku aj na komunikáciách v správe hlavného
mesta SR Bratislavy – jedná sa prioritne o komunikácie Kuklovská, Majerníková, H. Melič-
kovej, Janotova, Baníkova, Matejkova.
Hlavné mesto SR Bratislava rozoslalo dňa 31. marca 2016 návrh VZN o dočasnom parkovaní 
na zaujatie stanovísk miestnych zastupiteľstiev a návrh Dodatku štatútu na vyjadrenie zastupi-
teľstiev MsČ. V priebehu júna a júla 2016 boli vyhodnotené pripomienky MsČ k obom doku-
mentom. Uplatnené pripomienky ku štatútu boli vyhodnotené nasledovne:

 Pripomienka MsČ Petržalka, aby koncesné zmluvy uzatvorené mestskou časťou mohli
schvaľovať miestne zastupiteľstvá bola akceptovaná.

 Neboli akceptované návrhy na zmeny pomeru rozdelenia výnosov z navrhovaného po-
meru 75:25 na 90:10 v prospech mestských častí.

 Niektoré mestské časti žiadali rozdeľovať výnosy až po odpočítaní oprávnených ná-
kladov, čo by znamenalo nižší príjem pre mesto. Tieto pripomienky neboli akceptova-
né, keďže parkovací systém vyvolá náklady aj na strane mesta.

STANOVISKO KOMISIE
Na komisii dopravy MiZ Karlova Ves dňa 21.11.2016 bolo k tomuto bodu prijaté nasledovné 
uznesenie:
Komisia  dopravy  odporúča  schváliť  predložený  návrh  štatútu  s  podmienkou  podporovať
súkromných  investorov  pri  realizácii  parkovacích  domov  na  základe  individuálneho
posúdenia mestskej časti, nie obligatórne. Mesto musí byť na základe výzvy mestskej časti
súčinné pri zaraďovaní komunikácií do siete miestnych komunikácií vrátane ich kolaudácie a
musí  byť  súčinné  pri  riešení  pozemkov  pod  výstavbu  nových  parkovacích  kapacít.
Prerozdelenie výnosu zo sankcií v článku 87 má byť v pomere 68% v prospech hlavného
mesta a 32% v prospech príslušnej mestskej časti.
Toto uznesenie je zapracované do návrhu uznesenia ako bod B.



ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 
PARKOVACIA POLITIKA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 2016 

Aktualizácia Základných pravidiel parkovacej politiky schválených uznesením č. 778/2012 zo
dňa 26. - 27. 09. 2012 Parkovanie, spojené s razantným rozvojom individuálnej automobilo-
vej dopravy vo vnútromestskej aj prímestskej doprave, je dnes jedným zo zásadných problé-
mom hlavného mesta. Dôsledkom dlhodobého neriešenia dopravnej politiky mesta v oblasti 
statickej dopravy sa prejavujú v prehustení cestnej mestskej premávky, narastajúcich doprav-
ných kongesciách a často živelnom parkovaní, čo priamo vplýva na úbytok verejného pries-
toru pre chodcov, úbytok zelene a vedie k zhoršeniu kvality ovzdušia. Odkladanie zavedenia 
pravidiel a regulácie parkovania v meste by viedlo ďalšiemu znižovaniu udržateľnosti život-
ného prostredia a k znižovaniu kvality života. Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti 
parkovania v Bratislave predkladá vedenie mesta návrh parkovacej politiky, ktorá zavedie 
jednotné a jasné pravidlá pre rezidentov aj návštevníkov mesta. Návrh vo veľkej miere vychá-
dza z pravidiel parkovacej politiky prijatých uznesením mestského zastupiteľstva č. 778/2012 
zo dňa 26. - 27. 09. 2012, pričom zohľadňuje výstupy z rokovaní medzi mestom, mestskými 
časťami a expertmi v oblasti parkovania z ostatných rokov. Rovnako sú zohľadnené odporú-
čania z Územného generelu dopravy (2016) v oblasti statickej dopravy. Navrhované pravidla 
parkovania budú spojené s postupnou, nevyhnutnou zmenou dopravného správania Bratislav-
čanov. V tomto procese si hlavné mesto berie príklad z moderných metropol Európy a sveta, 
ktoré prechodom od individuálnej automobilovej dopravy k iným druhom mestskej dopravy 
poskytujú svojim obyvateľom vyššiu kvalitu života, lepšie využitie verejného priestoru, čistej-
šie ovzdušie či celkovo zdravší životný štýl. Parkovacia politika na území Bratislavy sa bude 
riadiť týmito zásadami: 1. systém rezidentského parkovania zvýhodňuje obyvateľov s trvalým
pobytom v meste, 2. princípy parkovania sú jednotné na celom území mesta, čo zaručí ich 
zrozumiteľnosť, 3. v lokalitách s vysokou atraktivitou parkovania budú na reguláciu parkova-
nia počas pracovného dňa s cieľom znevýhodniť celodenné parkovanie a uprednostniť krát-
kodobé parkovanie v uličnom priestore vytvorené zóny plateného parkovania, zóny určia 
mestské časti po dohode s mestom, 4. zavedením rezidentského parkovania dôjde postupne k 
zrušeniu vyhradeného parkovania (mimo ŤZP a TAXI) po posúdení objektívnych skutočností 
parkovacích kapacít na základe projektov organizácie dopravy, ktoré spracujú príslušné mest-
ské časti, 5. výnosy zo zavedenia parkovacej politiky sa budú prioritne používať na skvalitňo-
vanie cestnej infraštruktúry, rozvoj verejnej a iných ekologických foriem dopravy, skvalitňo-
vanie uličného priestoru či rozširovanie parkovacích kapacít, 6. infraštruktúra systému regulo-
vaného parkovania bude navrhnutá s využívaním moderných technológií, 7. mesto pripraví 
projekty budovania záchytných parkovísk na okraji mesta s napojením na MHD (projekt 
P&R), 8. mesto a mestské časti podporia budovanie hromadných parkovísk a parkovacích 
domov, osobitne na pozemkoch mesta, 9. mesto bude rozširovať ponuku inej ako individuál-
nej automobilovej dopravy, konkrétne posilňovanie a skvalitňovanie MHD, modernizácia 
električkových tratí so zavedením preferencie električkovej dopravy na jednotlivých ra-
diálach, vyhradené jazdné pruhy pre verejnú dopravu a dynamická preferencia na svetelných 
križovatkách pre trolejbusy a autobusy s ohľadom na miestne podmienky, budovanie cyklot-
rás a systému požičiavania mestských bicyklov, systém zdieľania ako aj spoločného využíva-
nia áut, zlepšovanie podmienok pre pešiu chôdzu a pod. SYSTÉM REGULOVANÉHO PAR-
KOVANIA 1. Za účelom regulácie parkovania a vyššej efektivity využitia parkovacích miest 
budú v lokalitách s vyšším nárokom na parkovanie vyznačené zóny spoplatneného parkova-
nia. Zonáciu, tarify a časové obmedzenie spoplatnenia definuje príslušná mestská časť vše-
obecne záväzným nariadením. 2. „Rezident“ sa v dopravnej politike parkovania mesta definu-



je ako:   fyzická osoba, vlastniaca vodičský preukaz,   má trvalý pobyt v mestskej časti, resp. 
vyznačenej zóne rezidenčného parkovania,   preukáže vzťah k vozidlu kategórie M1, N1 
alebo L. 3. Rezident má vzťah k vozidlu (motocyklu), ak spĺňa aspoň jedno z kritérií:   je drži-
teľom vozidla (vlastník, lízing, nájom)   vozidlo je evidované na jeho živnosť,   vozidlo je vo 
vlastníctve právnickej osoby, ktorá je jeho zamestnávateľom a umožňuje mu používať vozidlo
aj na súkromné účely,   vozidlo je vo vlastníctve právnickej osoby a je jej štatutárnym zástup-
com. 4. „Abonent“ sa v dopravnej politike parkovania mesta definuje ako:   fyzická osoba, 
ktorá nemá trvalý pobyt v príslušnej zóne,   fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má miesto pod-
nikania alebo prevádzku v zóne,   právnická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo pre-
vádzku v zóne. 5. Rezident parkuje v zóne svojho bydliska bez ďalších poplatkov s použitím 
rezidentskej parkovacej karty. 6. Rezidentskú kartu vydáva príslušná mestská časť. Výšku po-
platku za kartu a maximálny počet kariet na jedného rezidenta stanoví príslušná mestská časť 
všeobecne záväzným nariadením. 7. Rezident parkuje v spoplatnenej zóne mimo zóny svojho 
bydliska so zľavou 50 % z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov). 8. 
Abonent parkuje v zóne, pre ktorú má zakúpenú abonentskú parkovaciu kartu, bez ďalších po-
platkov. 9. Abonentskú kartu vydáva príslušná mestská časť. Výšku poplatku a druhy 
abonentských kariet stanoví príslušná mestská časť všeobecne záväzným nariadením. 10. Par-
kovacie miesta nezaradené do zón spoplatneného parkovania sú vodičom voľne prístupné po-
čas celého dňa. ZÁCHYTNÉ PARKOVISKÁ A HROMADNÉ GARÁŽE 1. Problematiku 
záchytných parkovísk bude riešiť vyhľadávacia štúdia na systémové budovanie parkovísk 
P+R. 2. Zásady na umiestňovanie záchytných parkovísk sú:   mimo intravilánu mesta, s napo-
jením na verejnú hromadnú, resp. prímestskú dopravu, osobitne železničnú infraštruktúru,   na
vstupe radiál do mesta s napojením na sieť MHD (električkovú dopravu alebo 
trolejbusovú/autobusovú dopravu so zavedenou preferenciou MHD) alebo na existujú- cich 
parkoviskách obchodných reťazcov na okraji mesta, s možnosťou využitia MHD alebo spojov
prímestskej autobusovej dopravy,   vo vnútri mesta s priamym napojením na MHD (napr. cin-
torín Vrakuňa, pod mostom Lafranconi). 3. Mesto, resp. mestské časti budú podporovať sú-
kromných investorov pri realizácii (lokalizá- cia a prenájom pozemkov) hromadných garáží a 
parkovacích domov. PODPORA VEREJNEJ HROMADNEJ DOPRAVY 1. Skvalitňovanie 
služieb verejnej hromadnej dopravy vníma mesto ako integrálnu a nevyhnutnú súčasť svojej 
parkovacej politiky. 2. Paralelne so zavedením parkovacej politiky mesto bude podporovať:   
zvýšenie kapacity a zlepšenie intervalov MHD v potrebných lokalitách,   preferenciu jazdy 
električiek na svetelne riadených križovatkách,   preferenciu jazdy autobusov a trolejbusov 
cez vyhradené jazdné pruhy na radiálach, kde nie je vedená električková doprava a na 
úsekoch komunikácií s výraznejšími zdržaniami spojov MHD,   preferenciu autobusov a 
trolejbusov na svetelne riadených križovatkách s ohľadom na miestne podmienky. 

Bratislava, december 2017


