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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 
 
Berie na vedomie upozornenie prokurátorky a navrhuje zaslať odpoveď prokuratúre 

v tomto znení:  
 
 
Systém rezidenčného parkovania v MČ Karlova Ves bol zavedený aplikáciou § 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.“ 
 
MČ nezaviedla spoplatnenie zón a neaplikovala § 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 parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa 
osobitného predpisu, 2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.“  
 
 
Mestská časť si dovoľuje poukázať na judikát týkajúci sa obdobnej veci a  ako je to v Nových 
Zámkoch, kedy platené parkovanie nebolo upravené VZN, ale iba osadením dopravného 
značenia v zmysle §3 cestného zákona. Najvyšší súd ako súd odvolací judikoval nasledovné: 
 
„ Osadenie dopravnej značky obcou, resp. jej orgánmi nie je samo osebe, bez ohľadu na to, 
o akú značku ide, uložením povinnosti v zmysle tohto článku. Mesto Nové Zámky na to bolo 
oprávnené pri výkone miestnej štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií vykonávať 
prenesený výkon štátnej správy a na miestnych komunikáciách určovať so súhlasom 
dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení podľa § 3 ods. 
2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej aj cestný zákon), podľa ktorého 
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 tohto zákona na úseku miestnych komunikácií a účelových 
komunikácií. 
 
Na rozdiel od tohto však osadenie dopravnej značky „IP 17a“ - Parkovisko - parkovacie 
miesta s plateným státím predpokladá a vyžaduje existenciu žalobcom namietaného všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Nové Zámky v zmysle zmocňovacieho ustanovenia § 6a cestného 
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zákona. Je tomu tak z dôvodu, aby mesto pri vyžadovaní plnenia povinnosti platiť za 
parkovanie, resp. pri jej ukladaní konalo v súlade s uvedeným ústavným článkom - na 
základe zákona. Ak by tomu tak nebolo, ktokoľvek by mohol osadiť akúkoľvek dopravnú 
značku s obsahom, ktorý iným - účastníkom cestnej premávky - ukladá povinnosti správať sa 
určitým spôsobom. 
 
K tomu, aby bolo možné postihnúť vodiča za parkovanie na platenom parkovisku bez 
zaplatenia poplatku za parkovanie je nevyhnutné v priestupkovom konaní nielen zistiť, či vodič 
stál na mieste, ktoré je označené za platené parkovisko dopravnou značkou, ale či je také 
miesto označené právne dovoleným spôsobom v súlade s platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, a to najmä, ak obvinený z priestupku poukazuje na protiprávnosť 
vyberania poplatku za parkovanie na verejnom priestranstve a teda i zriadenia plateného 
parkoviska a označenia miesta dopravnou značkou IP-17 platené parkovisko. 
 
V právnom štáte musí mať každý postup i vyberanie parkovného na platenom parkovisku svoju 
oporu v právnych predpisoch a nemôže byť svojvoľné. Ak dôjde k zriadeniu plateného 
parkoviska a vyberaniu parkovného za jeho použitie v rozpore so všeobecne záväzným 
právnym predpisom alebo predpismi, nemôže sa vodič, ktorý ho použije bez zaplatenia 
parkovného, dopustiť priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. k/ ZoP so zreteľom na § 25 ods. 1 
písm. o/ ZCP, pretože nie je preukázaná subjektívna stránka priestupku uvedená v ustanovení 
§ 3 a 4 ods. 1 ZoP. Samotné naplnenie skutkovej podstaty priestupku bez toho, aby bola 
preukázaná subjektívna stránka podľa § 4 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, nie je možné. Na preukázanie subjektívnej stránky niekedy pri 
priestupku nepostačuje len konštatovanie, že neznalosť zákona neospravedlňuje a prosté 
konštatovanie porušenia povinnosti vodiča. 
 
V prerokúvanom prípade je zrejmé, že v čase spáchania konania vykazujúceho niektoré 
znaky priestupku neexistovala právna norma - všeobecne záväzné právne nariadenie Mesta 
Nové Zámky, ktorá by v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona o obecnom zriadení 
č. 369/1990 Zb. umožňovala obmedziť používanie verejne prístupného majetku obce za 
odplatu.“  
 
Ustanovenie § 6a cestného zákona sa vzťahuje na tzv. dočasné parkovanie a týka sa regulácie 
dopravy na miestach, ktoré sú miestnymi komunikáciami. Vylúčené sú preto parkoviská, ktoré 
nie sú zaradené do siete komunikácií.  
Vzhľadom na to, že väčšina rezidentských parkovacích miest je určených nie ako parkovacie 
miesta zriadené na miestnych komunikáciách, ale na samostatných parkoviskách, ktoré nie sú 
súčasťou miestnych komunikácií, nie je možné uvažovať nad aplikáciou ustanovenia § 6a 
cestného zákona v týchto prípadoch vôbec.  
Taktiež treba upozorniť na fakt, že rezidentské parkovanie je vyhradeným parkovaním, tak 
ako to predpokladá § 3 cestného zákona a nie dočasným parkovaním v zmysle § 6a cestného 
zákona. Na základe uvedeného je vylúčená aplikácia § 6a cestného zákona a neexistuje 
povinnosť prijať VZN.  
 
Ustanovenie § 6a je špeciálnym ustanovením, ktoré upravuje špecifickú situáciu, ktoré je 
odlišná od aplikácie ustanovenia § 3 práve tým, že ide o spoplatnenie užívania komunikácie 
a o užívanie dočasné. Zákonodarca prijal uvedené ustanovenie ako odpoveď práve na 
rozhodnutie III ÚS 1/2000 a teda jeho účelom je zabrániť spoplatňovaniu užívania 
komunikácie bez právneho základu. Mestská časť má za to, že úprava parkovania v zóne nie 
je porušením povinnosti ustanovenia §6a cestného zákona a to okrem dôvodov uvedených 
vyššie aj z dôvodu, že toto užívanie komunikácie/parkoviska nie je spoplatnené. Pri aplikácií 
gramatického a najmä historického výkladu je zrejmé, že účelom ustanovenia §6a cestného 



4 
 

zákona bolo zabránenie spoplatnenia parkovania bez príslušnej všeobecne záväznej právnej 
úpravy a nie úprava regulácie parkovania v obci ako takej. 
  
V prípade vyberania pokút v rámci priestupkového konania postupuje mestská časť presne v 
zmysle poslednej vety § 3 cestného zákona, ktorá logicky nadväzuje práve na zavedenie tejto 
povinnosti dopravným značením. Máme za to, že značka je určitá a zrozumiteľná, osadená na 
základe zákona a príslušného schvaľovacieho postupu, ktorý bol zachovaný, tak ako 
predpokladá cestný zákon a jeho nerešpektovanie zakladá deliktuálnu zodpovednosť v zmysle 
zákona o priestupkoch presne ako to predpokladá samotné ustanovenia § 3 cestného zákona.  
 
Na základe uvedeného máme za to, že neexistuje povinnosť MČ prijať VZN vo veci 
rezidenčného parkovania a aplikácia § 6a sa vzťahuje na odlišný typ parkovania.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Dôvodová správa 
 
 
 
Systém rezidenčného parkovania v MČ Karlova Ves bol zavedený aplikáciou § 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.“ 
 
Nakoľko MČ nezaviedla spoplatnenie zón neaplikovala § 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 parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa 
osobitného predpisu, 2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.“  
 
 
Prokurátorka vo svojom podaní namieta najmä porušenie povinnosti prijať VZN, ktoré by 
upravovalo podmienky rezidenčných zón. Vo svojom podaní argumentuje rozhodnutiami 
Ústavného súdu ako i Najvyššieho súdu SR.  
 
Uvedené upozornenie zjednodušene upozorňuje na to, že síce mohla MČ zaviesť rezidenčné 
parkovanie, pretože tak urobila bez povinnosti úhrady, ale už nemôže vyberať pokuty, pretože 
na naplnenie skutkovej podstaty priestupku je nevyhnutné, aby povinnosť, ktorá mala byť 
porušená bola upravená všeobecne záväzným právnym predpisom. Podľa prokurátorky 
takýmto predpisom, ktorý upraví túto povinnosť má byť VZN mestskej časti. Podľa nášho 
názoru je takýmto predpisom zákon č. 135/1961 Zb, na základe, ktorého bola osadená značka 
rezidenčného parkovania.  
 
Ide de facto o to, či povinnosť neparkovať bez rezidenčnej karty je dostatočne určitá 
a zrozumiteľná a všeobecne záväzným právnym predpisom upravená, tak, aby bolo možné ju 
v prípade nedodržania sankcionovať. Obdobnou vecou je prokurátorkou uvádzaný príklad 
v Nových Zámkoch, kedy platené parkovanie nebolo upravené VZN, ale iba osadením 
dopravného značenia v zmysle §3 cestného zákona. Najvyšší súd ako súd odvolací judikoval 
nasledovné: 
 
 
„ Osadenie dopravnej značky obcou, resp. jej orgánmi nie je samo osebe, bez ohľadu na to, 
o akú značku ide, uložením povinnosti v zmysle tohto článku. Mesto Nové Zámky na to bolo 
oprávnené pri výkone miestnej štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií vykonávať 
prenesený výkon štátnej správy a na miestnych komunikáciách určovať so súhlasom 
dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení podľa § 3 ods. 
2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej aj cestný zákon), podľa ktorého 
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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 tohto zákona na úseku miestnych komunikácií a účelových 
komunikácií. 
 
Na rozdiel od tohto však osadenie dopravnej značky „IP 17a“ - Parkovisko - parkovacie 
miesta s plateným státím predpokladá a vyžaduje existenciu žalobcom namietaného všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Nové Zámky v zmysle zmocňovacieho ustanovenia § 6a cestného 
zákona. Je tomu tak z dôvodu, aby mesto pri vyžadovaní plnenia povinnosti platiť za 
parkovanie, resp. pri jej ukladaní konalo v súlade s uvedeným ústavným článkom - na 
základe zákona. Ak by tomu tak nebolo, ktokoľvek by mohol osadiť akúkoľvek dopravnú 
značku s obsahom, ktorý iným - účastníkom cestnej premávky - ukladá povinnosti správať sa 
určitým spôsobom. 
 
K tomu, aby bolo možné postihnúť vodiča za parkovanie na platenom parkovisku bez 
zaplatenia poplatku za parkovanie je nevyhnutné v priestupkovom konaní nielen zistiť, či vodič 
stál na mieste, ktoré je označené za platené parkovisko dopravnou značkou, ale či je také 
miesto označené právne dovoleným spôsobom v súlade s platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, a to najmä, ak obvinený z priestupku poukazuje na protiprávnosť 
vyberania poplatku za parkovanie na verejnom priestranstve a teda i zriadenia plateného 
parkoviska a označenia miesta dopravnou značkou IP-17 platené parkovisko. 
  
 
V prerokúvanom prípade je zrejmé, že v čase spáchania konania vykazujúceho niektoré 
znaky priestupku neexistovala právna norma - všeobecne záväzné právne nariadenie Mesta 
Nové Zámky, ktorá by v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona o obecnom zriadení 
č. 369/1990 Zb. umožňovala obmedziť používanie verejne prístupného majetku obce za 
odplatu.“  
 
Ustanovenie §6a cestného zákona sa vzťahuje na tzv. dočasné parkovanie a týka sa regulácie 
dopravy na miestach, ktoré sú miestnymi komunikáciami. Vylúčené sú preto parkoviská, ktoré 
nie sú zaradené do siete komunikácií.  
Vzhľadom na to, že väčšina rezidentských parkovacích miest je určených nie ako parkovacie 
miesta zriadené na miestnych komunikáciách, ale na samostatných parkoviskách, ktoré nie sú 
súčasťou miestnych komunikácií, nie je možné uvažovať nad aplikáciou ustanovenia §6a 
cestného zákona.  
Taktiež treba upozorniť na fakt, že rezidentské parkovanie je vyhradeným parkovaním, tak 
ako to predpokladá §3 cestného zákona a nie dočasným parkovaním v zmysle § 6a cestného 
zákona. Na základe uvedeného je vylúčená aplikácia §6a cestného zákona a neexistuje 
povinnosť prijať VZN.  
 
Ustanovenie § 6a je špeciálnym ustanovením, ktoré upravuje špecifickú situáciu, ktoré je 
odlišná od aplikácie ustanovenia §3 práve tým, že ide o spoplatnenie užívania komunikácie 
a o užívanie dočasné. Zákonodarca prijal uvedené ustanovenie ako odpoveď práve na 
rozhodnutie III ÚS 1/2000 a teda jeho účelom je zabrániť spoplatňovaniu užívania 
komunikácie bez právneho základu. Mestská časť má za to, že úprava parkovania v zóne nie 
je porušením povinnosti ustanovenia §6a cestného zákona a to okrem dôvodov uvedených 
vyššie aj z dôvodu, že toto užívanie komunikácie/parkoviska nie je spoplatnené. Pri aplikácií 
gramatického a najmä historického výkladu je zrejmé, že účelom ustanovenia §6a cestného 
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zákona bolo zabránenie spoplatnenia parkovania bez príslušnej všeobecne záväznej právnej 
úpravy a nie úprava regulácie parkovania v obci ako takej. 
  
V prípade vyberania pokút v rámci priestupkového konania postupuje mestská časť presne v 
zmysle poslednej vety §3 cestného zákona, ktorá logicky nadväzuje práve na zavedenie tejto 
povinnosti dopravným značením. Máme za to, že značka je určitá a zrozumiteľná, osadená na 
základe zákona a príslušného schvaľovacieho postupu, ktorý bol zachovaný, tak ako 
predpokladá cestný zákon a jeho nerešpektovanie zakladá deliktuálnu zodpovednosť v zmysle 
zákona o priestupkoch presne ako to predpokladá samotné ustanovenia § 3 cestného zákona.  
 
Na základe uvedeného máme za to, že neexistuje povinnosť MČ prijať VZN vo veci 
rezidenčného parkovania.  
 
 
 
 
V Bratislave, 18.01.2019 
 
 
Spracovala : Mgr. Martina Bendíková, Mgr. Katarína Procházková, PhD.  
Právny referát 
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1. MiR dňa 05.02.2019 
 
Stanoviská komisií k materiálu Prerokovanie upozornenia prokurátorky vo vzťahu k 
rezidentskému parkovaniu. 
 
 
Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 04.02.2019: 
Komisia odporúča materiál predložiť do MiZ a navrhuje zastupiteľstvu uznesenie schváliť. 
Prít.: 3                   Za: 3                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
 

Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia (DŽP) zo dňa 28.01.2019: 
Komisia berie na vedomie. 
Hlasovanie: Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 


