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Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych 

komunikáciách  

 
 
 
Predkladateľ :            Spracovateľ:                                                                     
JUDr. Rastislav Velček           Ing. Martin Patoprstý                                   
prednosta                   referát dopravy a cestného hospodárstva  
          
       
 
 
 
            
Prerokované : 
 
- v 16. Miestnej rade 16.4.2013    
     
- v komisii VPBD   8. 4. 2013     
- v komisii VÚP 10. 4. 2013 
- v komisii F  11. 4. 2013 
- v komisii RP    8. 4. 2013 
- v komisii ŽP    8. 4. 2013 
- v komisii ŠM   9. 4. 2013 
- v komisii pre KM  10.4. 2013 
- v komisii pre šport  10.4. 2013 
- v komisii BSaZ   9. 4. 2013 
 
 
 
    
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 
   Dôvodovú správu 
   Stanovisko komisie 
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NÁVRH   UZNESENIA 

 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
 

A. odporúča schváliť 
 

Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych 
komunikáciách. 

 
––––––––––––––––––––– 

 
B. neodporúča schváliť 

 
 

Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych 
komunikáciách. 
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Dôvodová   správa 
 
 

Hlavné mesto SR Bratislava vypracovalo Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, ktorú rozposlalo všetkým 
mestským častiam na vyjadrenie. Hlavným zámerom je spoplatniť celý verejný priestor so 
zreteľom na rezidentov mesta, ktorí si budú môcť zakúpiť ročnú parkovaciu kartu, ktorá ich 
oprávňuje parkovať vo svojej mestskej časti zdarma. V ostatných mestských častiach budú 
musieť obyvatelia hlavného mesta za parkovanie platiť. Mesto navrhuje rôznu výšku poplatku 
podľa tzv. atraktivity zóny.  
 
Stanovisko referátu dopravy a cestného hospodárstva MÚ Karlova Ves: 
 

- §1 ods. 2: bližšie špecifikovať časové rozpätie „dočasného“ parkovania na MK 
- § 3 ods.2: rozpor s § 4 ods.4 (výdaj iba 1 rezidentskej karty resp. pridelenie ďalšej 

rezidentskej  karty za úhradu 50 násobku za prvú rezidentskú kartu)   
- § 7 akým spôsobom bude Mestská Polícia dokazovať začatie dočasného parkovania resp. 

jeho ukončenie   
- akým spôsobom a na čie náklady sa budú vyznačovať miestne komunikácie vyčlenené 

na dočasné parkovanie 
- akým spôsobom a kým bude prerozdeľovaný príjem z parkovacích miest 

 
V Bratislave dňa 22.04.2013 
 
Za správnosť:  
referát dopravy MÚ MČ Karlova Ves 
 
 
 
Stanovisko komisie k materiálu: 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky zo dňa 08.04.2013 
Komisia regionálnej politiky nesúhlasí so schválením predloženého návrhu VZN Bratislavy. 
Prítomní : 4 Za: 3  Proti: 1   Zdržal sa: 0  
 
Stanovisko komisie životného prostredia zo dňa  08.04.2013 
Komisia ŽP nesúhlasí s predloženým návrhom VZN Hl.m. SR Bratislavy. 
Hlasovanie  Za : 5          proti : 0                             zdržal sa :  0 
 
Stanovisko komisie verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy zo dňa 08.04.2013 
Komisia prerokovala návrh VZN Hl. m. o dočasnom parkovaní a neodporúča prijať takéto VZN 
nakoľko vzniká mnoho nezodpovedaných otázok. Materiál je nedostatočne pripravený. 
Hlasovanie  Za : 5          proti : 0                             zdržal sa :  0 
 
Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej zo dňa 09.04.2013  
Komisia nesúhlasí s predloženým návrhom VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na mestských 
komunikáciách.  
Hlasovanie:   prít:  7              za:  7             proti:  0  zdržal sa:  0 
 
Stanovisko komisie  školstva a mládeže zo dňa 09.04.2013 
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Komisia ŠM nesúhlasí s Návrhom VZN HL. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách. 
Prít.: 5                  Za : 5                       Proti : 0                    Zdrž. : 0 
  
Stanovisko komisie pre šport zo dňa 10.04.2013 
KŠ nesúhlasí s predloženým návrhom VZN. 
Prítomní : 5 Za: 5     Proti: 0    Zdržal sa: 0  
 
Stanovisko komisie pre kultúru a médiá zo dňa 10.04.2013 
Komisia pre kultúru a médiá nesúhlasí so schválením predloženého návrhu VZN Bratislavy. 
Prítomní : 7  Za: 3   Proti: 3                Zdržal sa: 1  
 
Stanovisko komisie výstavby a územného plánu zo dňa 10.04.2013 
Komisia prerokovala predložený materiál „VZN hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách“ a odporúča: 
a) nepodporiť predložený materiál, 
b) aby poslanecká komisia zriadená pre riešenie a koordináciu problematiky týkajúcej sa 
parkovacej politiky hlavného mesta poskytla Komisii VUP informáciu o priebehu svojej 
činnosti a predložila návrhy týkajúce sa parkovacej politiky hlavného mesta, ktoré by mala naša 
mestská časť podporovať. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 11.04.2013 

1. Finančná komisia neodporúča schváliť VZN v predloženej podobe 
2. Finančná komisia žiada komisiu vytvorenú k parkovacej politike o spracovanie 

kompletného stanoviska k materiálu a príprave nových návrhov k tejto problematike 
Prít: 8    Za: 8  Proti: 0  Zdrž: 0 
 


