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Ad. A VZN 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „VZN“) tak 
ako bol doručený na pripomienkovanie mestskej časti je pomerne stručným právnym 
predpisom – v základnej časti obsahuje 7 paragrafov a 2 prílohy.  

 

V §1 VZN ustanovuje, čo je predmetom jeho úpravy nasledovne: 

Toto   všeobecne   záväzné   nariadenie   (ďalej   len   „nariadenie“)   ustanovuje   úseky 
miestnych  komunikácií  na  dočasné  parkovanie  motorových  vozidiel  (ďalej  len  
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„parkovacie miesta“)   na   území   hlavného   mesta   Slovenskej   republiky   Bratislavy,   
určuje   spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné 
parkovanie, spôsob jej platenia a preukázania jej zaplatenia. 

Vo vzťahu k uvedenej formulácií by sme radi upozornila na to, že absentuje úprava určovania 
rezidentských zón. Rozdelenie právomocí vo vzťahu k určovaniu a zavádzaniu“ parkovacej 
zóny je upravené iba v zásadách, ktoré nie sú právne záväzné.  

V zásadách opísaný postup je nasledovný: 

1. MČ na základe znalosti pomerov vytipuje zónu a požiada Hlavné mesto a vypracovanie 
dopravnej analýzy územia. Tu nastáva otázka, či ide o „jednoduchý list“ od starostu 
alebo by o takomto návrhu malo rozhodovať miestne zastupiteľstvo.  

2. Hlavné mesto vypracuje analýzu a odporučí/neodporučí návrh zóny 
3. Malo by dôjsť k doplneniu VZN o dojednanú zónu (mestské zastupiteľstvo). Tu je na 

mieste opätovne otázka, či o takto dopĺňanej zóne bude rozhodovať i miestne 
zastupiteľstvo, alebo iba mestské.  

4. Realizácia zóny. V tomto prípade zo zásad vyplýva rozdelenie osadenie a realizácia 
dopravného značenia podľa charakteru komunikácií v zóne : 1. a 2. trieda (Hlavné 
mesto) a 3. a 4. trieda (MČ).  
 

Vzhľadom na uvedené mestské časti kde prevládajú parkovacie miesta v sídliskových zónach 
(nezaradené komunikácie a komunikácie 3. a 4. Triedy) budú musieť nevyhnutne rátať aj 
s nákladmi na správu parkovacích zón.  

Vo vzťahu k uvedenému by sme radi poukázali na to, že by podľa nášho názoru bolo žiadúce 
upraviť v Štatúte aj uvedené delenie povinností medzi mestské časti a hlavné mesto.  

 

§ 3 VZN 

v uvedenom ustanovení sa ako prevádzkovateľ parkovacích miest uvádza Hlavné mesto SR. 
Opätovne upozorňujeme na to, že miesta, ktoré budú vyhradené na cestách 3. a 4. Triedy sú 
v zmysle zásad vyňaté do správy mestských častí. Vo vzťahu k uvedenému by sme radi 
poukázali na nejednoznačnosť úpravy a teda, či za správu sa považujú náklady súvisiace 
s osadením a realizáciou prvotného dopravného značenia či opravami a bežnou údržbou. 
Taktiež by sme v tejto časti navrhovali jednoznačnejšiu úpravu nakoľko § 3 celú prevádzku 
deleguje Hlavnému mestu.  

 

§ 4 VZN 
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Tu by sme radi poukázali na zmätočnosť najmä ods. 4 a 5: 

(4) Úhrada sa realizuje zakúpením parkovacieho lístka prostredníctvom internetového 
rozhrania   alebo   mobilnej   aplikácie,   prostredníctvom   SMS   správy   alebo   parkovacieho 
automatu.  Parkovací  lístok  nemá  tlačenú  podobu,  ale  iba  formu  elektronického  záznamu 
v informačnom  systéme  prevádzkovateľa,  je  viazaný  na  evidenčné  číslo  vozidla,  konkrétnu 
zónu a konkrétnu dobu platnosti. 

(5) Úhradu je možné realizovať zakúpením parkovacej karty. Typy parkovacích 
kariet a podmienky ich použitia sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

Ustanovenia § 4 ods. 4 VZN ponecháva ako možnosť úhrady parkovania aj parkovací 
automat, na druhej strane hneď v druhej vete je deklarovanie, že parkovací lístok nemá tlačenú 
podobu. Tu len vyvstala otázka, či teda parkovacie automaty už nebudú vydávať tlačené 
parkovacie lístky.  

V ods. 5 je daná možnosť zakúpenia parkovania prostredníctvom parkovacej karty 
(rezidentskej karty). Tu by sme z dôvodu objasnenia doplnili, že ide o možnosť, ktorá je 
vyhradené len niektorým subjektom (rezidentom/abonentom). Ideálne doplnenie : 

(5) Úhradu je možné realizovať i zakúpením parkovacej karty. Typy parkovacích kariet, 
podmienky ich použitia a subjekty, ktoré sú oprávnené na ich zakúpenie sú uvedené v prílohe 
č. 2 tohto nariadenia. 

V odseku 8 by sme taktiež radi poukázali na dvojakosť úpravy. Nakoľko nemožnosť vrátenia 
alikvotnej časti úhrady bola jedným z dôvodov na podania protestu prokurátora voči VZN 
Hlavného mesta v minulosti, tak toto v zásadách deklaruje vrátenie alikvotnej časti úhrady za 
rezidentské karty. ( „Platnosť parkovacej karty zaniká zmenou trvalého pobytu, zmenou bytu 
alebo stratou vzťahu k motorovému vozidlu. V prípade ukončenia platnosti parkovacej karty z 
týchto dôvodov má držiteľ parkovacej karty nárok na vrátenie alikvótnej časti ceny parkovacej 
karty.“) 

Predpokladáme, že ods. 8 sa teda vzťahuje na tzv. hodinové parkovanie. Ak ide o tento prípad 
je potrebné aj vo VZN jasne vymedziť, že ide o platby, ktoré sa týkajú iba hodinového 
parkovania. Takouto formuláciou by po strate „ rezidentúry“ nedostal občan spať alikvotnú 
časť platby.  

(8)  Ak  nie  je  ustanovené  inak,  časovo  nespotrebovaná  časť  úhrady  sa  platiteľovi 

úhrady nevracia.  

 

Príloha 1 
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Obsahom prílohy č. 1 VZN má byť zoznam úsekov miestnych komunikácií určené na dočasné 
parkovanie motorových vozidiel a ich zaradenie do zón dočasného parkovania.  

 

V zmysle § 6a  cestného zákona je možné na dočasné zastavenie vozidla vymedziť úseky 
miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel.  

Celé VZN Hlavého mesta  sa  opiera o § 6a ako právny základ parkovania v meste.  To by bolo 
v poriadku ak by všetky parkovacie miesta/miesta, kde je možné takto vymedziť miesta na 
zastavenie boli zaradené do siete ciest a komunikácií.  

V mestských častiach s veľkými sídliskami postavenými najmä v 60tych, 70tych a 80tych 
rokoch, nie sú parkoviská a komunikácie zaradené do siete. To jednoducho znamená, že nie je 
možné vymedziť tieto miesta ako rezidentské. Toto je možné iba tzv. pasportizáciou 
komunikácií, ktoré je veľmi časovo, finančne a personálne náročná a vyžaduje súčinnosť štátnych 
orgánov v oblasti cestnej dopravy.  

Systém, v ktorom momentálne funguje MČ Karlove Ves sa opiera o § 3 cestného zákona, ktorý 
upravuje tzv. vyhradené parkovanie. Preto rezidentské parkovanie v mestskej časti je de facto 
vyhradeným parkovaním zatiaľ čo mestom navrhovaný systém parkovania je dočasným 
zastavením. V prípade dočasného zastavenia je potom možné vyberať aj hodinové úhrady. Mesto 
musela zvoliť tento systém, ak chce spoplatňovať parkovanie v rezidentských zónach a na 
rezidentských miestach – zjednodušene v momente ak sa na danom konkrétnom mieste majú 
uplatňovať 2 systémy (aj rezident aj spoplatnenie) je potrebné aby bola aplikovaná právna 
úprava, ktorá je „prísnejšia“ – v tomto prípade dočasné zastavenie.  

Pre sídliskové mestské časti to ale znamená pri zachovaní momentálnej právnej úpravy 
pasportizácie ciest veľmi pomalé zavádzanie zón. Náš návrh by bol dočasne ponechať aj možnosť 
rezidentského parkovania na nezaradených komunikáciách najmä na nočné parkovanie 
a analyzovať právne možnosti pri aplikácií platieb za rezidentské karty.  

Zoznam komunikácií, ktoré sú zaradené do siete ciest vám pripravíme.  

 

Príloha č. 2 

Vo vzťahu k prílohe č. 2 sa vyjadrujeme iba k právnej stránke zásad. Jediný problém tu vidíme 
v tomto ustanovení: 

Na  vydanie  parkovacej  karty  nie  je  právny  nárok.  Prevádzkovateľ  pravidelne  vyhodnocuje 
aktuálnu  situáciu  statickej  dopravy  v zóne.  V  nadväznosti  na  aktuálnu  situáciu  statickej 
dopravy v zóne  môže  prevádzkovateľ  pozastaviť  predaj  parkovacích  kariet  pre  všetky typy 
parkovacích kariet alebo pre niektoré z nich. 
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Podľa nášho názoru keďže má ísť o antidiskriminačná právny akt a zavedenie tohoto typu 
parkovania nie je súkromnoprávnou ale verejnoprávnou činnosťou, musí byť každému 
žiadateľovi pri splnení zákonných podmienok priznaný právny nárok na vydanie parkovacej 
karty.  

Právny nárok doslovne znamená právo priznané na základe zákona – a VZN je všeobecne 
záväzný právny predpis, ktorému je priznaná v pyramíde právnych predpisov právna sila. Nie 
je možné aby Hlavné mesto,  ako verejný subjekt obmedzilo len  niektorých užívateľov a už 
vôbec nie z z dôvodu aktuálnej situácie v statickej doprave a teda ad hoc. V tomto prípade 
predpokladáme, že pôjde o sledovanie vydávania najmä abonentských kariet, nakoľko tieto 
jediné majú de facto obchodný charakter. Napriek tomu máme za to, že iba v tomto prípade by 
sa dalo aplikovať toto ustanovenie a aj to by malo byť riadne odôvodnené z hľadiska 
oprávneného záujmu, ktorý sa týmto obmedzením sleduje.  

 

Ad. B ŠTATÚT 

V návrhu dodatku k štatútu Hlavného mesta zo dňa 05.04.2019 (ďalej len „návrh dodatku“) sa 
v článku I dopĺňa čl. 91 Štatútu nasledovne: 

„ (4) Príjem Bratislavy z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel 154b 
v príslušnej mestskej časti sa rozdelí medzi Bratislavu a príslušnú mestskú časť v pomere 70% 
pre Bratislavu a 30% pre mestskú časť.  

154b § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov.“ 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb (ďalej len „cestný zákon“): 

„ Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú 
obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových 
komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené 
parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 
22c na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.“ 

V zmysle  § 6a cestného zákona: 

„Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len 
"parkovacie miesta"), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný 
verejný záujem. Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými 
značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky 
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parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného 
predpisu, 2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.“  

K potrebe úpravy delenia príjmov z vyhradeného parkovania (§3)  

V uvedeného je zrejmé, že cestný zákon pracuje s dvoma pojmami a to vyhradené parkovanie 
a dočasné parkovanie. Ustanovenie § 6a zároveň definuje parkovacie miesto ako úsek miestnej 
komunikácie. V prípade takéhoto parkovacieho miesta ide teda o miesto, ktoré je súčasťou 
miestnej komunikácie.  

Zatiaľ čo v prípade dočasného parkovania, ktoré by malo byť spoplatnené zákonodarca 
obligátorne zaväzuje k prijatiu VZN, v prípade vyhradeného parkovania tak nerobí a to najmä 
z dôvodu, že ide o prenesený výkon štátnej správy a nie výkon samosprávy.  

V prípade ak účelom zmeny Štatútu tak ako bola doručená mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves je úmysel upraviť rozdelenie príjmov tak z plateného dočasného zastavenia (princíp 
hodinovej platby) ako i príjmov z rezidenčného parkovania, je potrebné podľa nášho názoru,  
zmeniť formuláciu navrhovaného znenia čl. 91 ods. 4 štatútu a to tak, aby odkaz pod čiarou 
odkazoval na obe ustanovenia zákona č. 135/1967 Zb. – a teda § 3 ods. 2 a § 6a.  

Rezidentské parkovanie je vyhradeným parkovaním v zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona. 
Napriek tomu, že zákonodarca neupravuje v cestnou zákone obligatórne povinnosť prijať VZN 
vo vzťahu k rezidentskému parkovaniu máme za to, že vo vzťahu k rozdeleniu príjmov z neho je 
to nevyhnutné. V opačnom prípade by sa príjmy išli správcovi konkrétneho parkovacieho miesta 
a teda, buď Bratislave alebo mestskej časti ak by mala konkrétne parkovisko(miesto) zverené.  

Taktiež máme za to, že je potrebné upraviť nielen vyššie uvedené rozdelenie príjmov ale i spôsob 
realizácie rezidentského parkovanie. To, že toto nemusí byť tak ako dočasné parkovanie 
upravené VZN, nič nemení na skutočnosti, že obyvateľom by mali byť ukladané povinnosti 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Katalóg podmienok, ktoré by mali obyvatelia splniť 
na získanie rezidentskej karty je tak rozsiahly, že jeho úprava prostredníctvom riadneho VZN je 
veľmi žiadúca.  

 

Záver 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme znenie čl. 91 Štatútu doplniť o ods. 4, ktorý bude znieť 
nasledovne: 

„ (4) Príjem Bratislavy z výnosu úhrad za parkovanie motorových vozidiel 154b v príslušnej 
mestskej časti sa rozdelí medzi Bratislavu a príslušnú mestskú časť v pomere 50% pre Bratislavu 
a 50% pre mestskú časť.  
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154b § 3 ods. 2 a 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov.“ 

Vo vzťahu k požiadavke starostky mestskej časti Bratislava – Staré mesto (nízkoemisná zóna), 
nemáme k ňou navrhovanej zmene pripomienky.  

 

Príloha: zoznam komunikácií 

 

V Bratislave, dňa 07.05.2019



 


