
 
Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

číslo 3/2017 
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 
 
 
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 
5 písmeno c) 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 5 písmeno c) tohto nariadenia. V 
takomto prípade náklady na osadenie zvislej a vodorovnej dopravnej značky znáša MČ  
Karlova Ves.“. 

3.  V § 5 odseku 3 písm. c) sa na konci pripájajú slová: 
„číslo parkovacieho preukazu 8a) alebo identifikátor rovnocenného dokladu členského štátu 
EÚ.“. 

4. § 5 odsek (4) sa ruší a nahrádza novým textom ktorý znie: 
„(4) Pri vybavovaní žiadosti o vyhradené parkovacie miesto musí žiadateľ priložiť overené 
splnomocnenie, ak žiadateľa zastupuje tretia osoba.“. 



5. Ustanovenie § 5 odsek 5) sa dopĺňa o písmená c) a d), vrátane poznámky pod čiarou, ktoré 
znejú: 
„c) predložiť originál parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím 
vydaného podľa osobitného predpisu8a alebo rovnocenný dokladu vydaný príslušným 
orgánom členského štátu EU. 
 d) predložiť doklad o majetkovoprávnom vzťahu žiadateľa k motorovému vozidlu, pre 
ktoré sa vyhradené parkovacie miesto žiada, ak takýto vzťah nie je jednoznačne určený 
dokladom podľa písmena a). 
8a § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia.“  

6. § 5 sa dopĺňa o odsek (11) ktorý znie: 
„(11) Žiadateľ umožní miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vyhotoviť 
kópie dokladov predložených so žiadosťou. Ak žiadateľ žiada o vyhradené parkovacie 
miesto písomne, potom musí k žiadosti priložiť overené kópie dokladov uvedených v 
odseku (5) .“. 

7. § 5 sa dopĺňa o odsek (12) ktorý znie: 
„(12) Vozidlám parkujúcim na parkovacích miestach, ktoré boli vyhradené na základe 
predloženia dokladu podľa odseku 5) písmeno c) a majú tento doklad vyložený tak, aby 
bola dobre viditeľná jeho lícna strana, nahrádza tento doklad všetky ostatné parkovacie 
doklady používané na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.“. 

 
Čl. II. 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019. 
 
 
 
 
         Dana Čahojová, v. r. 

      starostka 
 


