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Návrh  
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 
8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 58/1999 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999. 

 
 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
Ing. Mgr. Hana Zemanová Ing. Tatiana Kratochvílová  
Ing. Rudolf Rosina oddelenie dopravy a životného prostredia 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
 

- v miestnej rade        21.03.2017 odporúča materiál predložiť na zasadnutie  
  miestneho zastupiteľstva 
   
- v komisii dopravy   13.03.2017 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Návrh VZN 

 
 
 



 

 

NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 
 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo .../2017 zo dňa      
04.04.2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených 
vozidiel v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves zo dňa 28.9.1999 s účinnosťou 1. júla 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dôvodová správa  
 

na zasadnutí Komisie dopravy dňa 30.1.2017 bol predložený materiál - Informácia o návrhu 
zmeny pravidiel pri vydávaní vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-
S. Navrhovaná zmena spočíva v úprave podmienok vydávania rozhodnutia o vyhradenom 
parkovaní  - vydávanie rozhodnutí len pre držiteľov európskeho parkovacieho preukazu. 
V súčasnosti sa vydáva rozhodnutie v zmysle VZN č. 50/1998, kedy je k žiadosti potrebné 
predložiť overenú fotokópiu preukazu ŤZP, ŤZP-S, odporúčanie ošetrujúceho lekára, situačný 
nákres miesta požadovaného na vyhradenie parkovania a doklad o majetkoprávnom vzťahu k 
motorovému vozidlu v prípade iného držiteľa vozidla ako je žiadateľ. 
Po prerokovaní materiálu bolo členmi komisie prijaté nasledovné uznesenie: 
Komisia dopravy berie na vedomie predložený materiál, systém vyhradeného parkovania pre ŤZP 
a ŤZP – S odporúča zmeniť a povolenia vydávať na základe preloženia európskeho parkovacieho 
preukazu. 
Komisia dopravy odporúča preveriť: 

 návrh zmeny VZN č 50/1998 v bode 1. písmeno a) vo veci požiadavky úradu na vystavenie 
overenej fotokópie parkovacieho preukazu 

 návrh zmeny VZN č. 6/2015 vo veci nadobudnutia účinnosti k 1.7.2017 
 vydávanie preukazu na číslo preukazu, nie na evidenčné číslo 

Po preverení odporúčaní komisie dopravy uvádzame: 
 návrh zmeny VZN č. 50/1998 v bode 1. písmeno a) vo veci požiadavky úradu na vystavenie 

overenej fotokópie parkovacieho preukazu – požiadavka na overenú fotokópiu je 
nevyhnutná v prípade, že žiadosť príde poštou; ak žiadateľ príde osobne, bolo by 
teoreticky možné predložiť spolu s kópiou originál k nahliadnutiu (tu by však bolo 
potrebné doriešiť viaceré praktické detaily, najmä kto by "overil" pravosť kópie, či 
podateľňa, alebo príslušné oddelenie)  

 návrh zmeny VZN č. 6/2015 vo veci nadobudnutia účinnosti k 1.7.2017 - v prípade 
vyhradeného parkovania ide z daňového hľadiska o zmeny v rámci dane za užívanie 
verejného priestranstva, kde nie je zákonom vymedzené, kedy sa môže zaviesť, zmeniť 
alebo zrušiť. Dátum účinnosti novely je plne v kompetencii mestskej časti, resp. miestneho 
zastupiteľstva. Keďže daň za užívanie verejného priestranstva má dennú sadzbu, je možné 
zmeniť ju, resp. znížiť, alebo oslobodiť aj v priebehu kalendárneho roka 

 vydávanie parkovacieho preukazu na číslo preukazu, nie na evidenčné číslo - vydávanie 
parkovacieho preukazu na číslo preukazu nie je z právneho hľadiska vhodné v súvislosti s 
kontrolou; takto vydaný parkovací preukaz by bolo pravdepodobne možné voľne presúvať 
z auta do auta a kontrolný orgán (napr. polícia) by nemohol na miestne overiť, či preukaz 
patrí k danému evidenčnému číslu, taktiež by to komplikovalo samotné vyhradenie miesta, 
kde najjednoduchší spôsob je dopravná značka s dodatkovou tabuľkou na konkrétne EČV.  

Zmeny, ktoré je potrebné v rámci zmeny pravidiel zrealizovať sa týkajú VZN č. 50/1998 a č. 
6/2015. 
 
Väčšina bratislavských mestských častí vydáva rozhodnutie o vyhradenom parkovaní na základe 
parkovacieho preukazu, ktorý predloží žiadateľ. Rovnakú podmienku majú mestá Nitra, Trenčín a 
Trnava. Očakávame, že prispôsobenie pravidiel pri povoľovaní vyhradeného parkovania aktuálnej 
legislatíve na základe predloženého materiálu, eliminuje žiadosti, ktorými sa niektorí občania 
snažia získať vyhradené parkovanie cez iné osoby. Súčasný systém považujú obyvatelia Karlovej 
Vsi za nejednoznačný a mnohí nás upozorňujú na jeho zneužívanie. Zavedenie nových pravidiel 
spolu s postupným zavádzaním parkovacích zón bude prínosom ku skvalitneniu verejného 
priestoru. 
V druhej polovici roku 2016 pracovníci oddelenia dopravy zaregistrovali nárast žiadostí o 
vyhradené parkovanie pre ZŤP, čo pravdepodobne súvisí s postupným zavádzaním rezidentskej 



 

 

parkovacej politiky Karlovej Vsi a neustálym nárastom počtu motorových vozidiel, pričom ostáva 
pôvodný počet parkovacích miest.  
V snahe vyjsť v ústrety osobám ťažko zdravotne postihnutým je navrhovaná zmena – osadzovanie 
dopravných značiek na náklady mestskej časti. Zároveň sa týmto opatrením dosiahne prehľadnosť  
v dopravnom značení.  
Zmena by sa týkala aj platnosti povolenia na vyhradené parkovanie, ktoré by bolo vystavené na 
dobu neurčitú.  
V prípade schválenia predložených zmien VZN by boli nové pravidlá uplatňované k 1.7.2017. Pre 
žiadateľov o vyhradené parkovanie, ktorí budú spĺňať podmienky vyplývajúce z tejto zmeny bude 
vydané povolenie na dobu neurčitú. Ostatní žiadatelia dostanú povolenie do konca kalendárneho 
roka a v rámci tohto obdobia si budú môcť vybaviť parkovací preukaz. Ak ho v danom období 
nezískajú, povolenie na vyhradené parkovanie im zanikne. 

 
Podmienky k vydávaniu parkovacích preukazov Úradom práce sociálnych vecí a rodiny: 

K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím, žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo bez sprievodu sa prikladá aktuálny lekársky nález, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske 
nálezy z  odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj 
iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Ak posudkový lekár určí po posúdení lekárskych 
nálezov žiadateľovi mieru funkčnej poruchy najmenej 50%, fyzická osoba splní podmienku na 
vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým  zdravotným postihnutím. Fyzická osoba s ťažkým 
zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na 
pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so 
spoločenským prostredím. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa 
lekárskeho posudku odkázaná  na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má 
praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe 
právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je 
schopná na rovnakom základe s ostatnými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti: 
premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a 
späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej 
dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z 
prostriedku  železničnej dopravy alebo, zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú 
situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z 
dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými 
závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej 
poruchy sfinkterov.  V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie preukazu, po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia o parkovacom preukaze, je potrebné úradu predložiť  identifikačný 
preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x3 cm. Vyhotovenie parkovacieho 
preukazu je bezplatné 
 
Stanovisko komisie dopravy: 
Komisia dopravy odporúča predložiť materiál na miestnu radu a na miestne zastupiteľstvo. 
Odporúča, aby sa rozhodnutia o vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP vydávali na 1 rok a 
aby sa od žiadateľov nepožadovala overená kópia dokladu. Novely VZN by mali nadobudnúť 
účinnosť 1.7.2017. 
 
V čase od vyvesenia VZN neprišli žiadne pripomienky. 



 

 

Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

číslo .../2017 
zo dňa ............ 2017 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel 
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo 
dňa 28.9.1999 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa ustanovení § 15 ods. 2 písm. 
a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“): 
 

 
Čl. I. 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 
o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 58/1999 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999 sa mení takto: 

 
1. Ustanovenie § 4 ods. 5 sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

   „5.  Stáť na vyhradenom parkovacom mieste môže vozidlo, ktorého vodič umiestni na viditeľné 
miesto za predné sklo vozidla platný parkovací preukaz vydaný Mestskou časťou Bratislava-
Karlova Ves, alebo parkovací preukaz uvedený v ustanovení § 5 odsek 4 písmeno a) tohto 
nariadenia.“. 

2. V ustanovení § 4 sa dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie: 

  „7.  Ustanovenie odseku 6 prvej a druhej vety sa nepoužije, ak je parkovanie vyhradené na 
základe preukazu uvedeného v ustanovení § 5 odsek 4 písmeno a) tohto nariadenia. V takomto 
prípade náklady na osadenie zvislej a vodorovnej dopravnej značky znáša MČ  Karlova Ves.“. 

3. Ustanovenie § 5 odsek 4 písmeno a) sa nahrádza novým textom, ktorý vrátane poznámky  pod 
čiarou znie: 

„a) overenú fotokópiu parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím 
vydaného podľa osobitného predpisu8a alebo overenú fotokópiu rovnocenného dokladu 
vydaného príslušným orgánom členského štátu EU.“. 

        8a § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 

4. Ustanovenie § 5 odsek 4 písmeno b) sa ruší; doterajšie písmeno d) sa označuje ako c). 
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Čl. II. 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2017. 
 
 
 
         Dana Čahojová 

      starostka 
 
 
 
 


