
 

Aktualizácia 
Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 

2008 - 2012 
 

 
1. Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy 
 
a) Podpora systému mestskej hromadnej dopravy (MHD) 
 
      
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Podporu preferencie MHD (preferencia električiek na križovatkách a vyhradené 
jazdné pruhy). 

2. Vybudovať E spojenie Petržalka – Šafárikovo námestie.  
3. Zvýšiť pohodlie, bezpečnosť a prehľad najmä na prestupných zastávkach, 

optimalizovať zastávky MHD. 
4. Po vybudovaní komunikácie Slávičie údolie, Tichá, Jančova – sprevádzkovať spojenie 

Staré Grunty - Mlynská dolina, Slávičie údolie, Tichá – Jančova, Mudroňova, 
Palisády, Námestie 1. mája, Ul. 29. augusta, autobusová stanica. 

 
 
1. Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy 
 
b) Vylúčenie tranzitnej dopravy a zriadenie neprejazdných zón 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 

 
1. Vytlačiť tranzitnú dopravu z Nám. 1. mája, Nám. slobody, Mýtnej, Kollárovho nám., 

Mickiewiczova, Ul. 29. augusta, Špitálska, Štúrova - smerovanie dopravy. 
2. Pripraviť štúdiu zjednosmernenia vnútorného okruhu. 

 
 
1. Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy 
 
c) Riadiaci navádzací systém 

 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 

 
1. Pokračovať v rozširovaní navádzacích tabúľ a ich inovácii na počty voľných miest. 
2. Preskúmať správnosť finančnej stratégie a možnosť homologizácie s podružnými 

informačnými zariadeniami. 
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1. Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy  
 
d) Záchytné parkoviská 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Presadzovať vybudovanie podzemnej P + G na Predstaničnom námestí. 
2. Systém P + G aplikovať u všetkých prevádzkovateľov na všetkých príjazdoch k centru 

mesta. 
3. Zabezpečiť lokality v majetku hlavného mesta SR Bratislavy prednostne na výstavbu 

rozhodujúcich kapacít pre výstavbu P + R. 
 
1. Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy 
 
e) Obmedzenie vplyvu nežiaducich funkcií a prevádzok 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Naďalej pri každej novej výstavbe, prestavbe alebo zmene funkcií objektov v centre 
mesta dôsledne a kvalifikovane hodnotiť nároky dopravnej obsluhy prevádzok 
s minimálnym dopadom na okolie. 

2. Pri veľkých prevádzkach, v ktorých zásobovanie je vykonávané z komunikácií, napr. 
Billa, Teta, vyžadovať vypracovanie, odsúhlasenie a najmä dodržiavanie osobitného 
časového režimu dopravy obsluhy. 

3. Na komunikáciách III. a IV. triedy umožniť vjazd iba vozidlami do 3,5 t. 
 
 
2. Humanizácia uličného priestoru 
 
a) Zvýšenie bezpečnosti chodcov a rozšírenie peších priestorov 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Ochranu peších trás orientovať: na Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mariánska ul., 
Kolárska ul., Vajanského nábr., Kúpeľná ul., Mostová ul., Rázusovo nábr., Rigeleho 
ul. 

2. Vytvoriť podmienky pre bezpečný a dôstojný pohyb prúdov chodcov na miestach ich 
veľkej koncentrácie (Kamenné nám., Dunajská ul., Šafárikovo nám.) zmenou 
organizácie dopravy, ale aj aktivovaním v súčasnosti neprechodných pasáží, 
vytvorením ďalších v nových či rekonštruovaných objektoch. 

3. Revitalizovať všetky pešie prepojenia na území MČ (pasáže, schody, chodníky), aby 
boli obyvatelia motivovaní ich využívať prednostne pred motorovými vozidlami. 

4. Chrániť prechody pre chodcov (stĺpiky, stavebná úprava, samostatné osvetlenie). 
 
 
 
 
 



 3 

2. Humanizácia uličného priestoru 
 
b) Zníženie jazdnej rýchlosti (Zóna 30 km/h) 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 

 
1. Zriadiť zónu 30 km/h, okrem rozšírenia zóny s dopravným obmedzením, aj na 

ostatnom území  mestskej časti okrem komunikácií s premávkou MHD. 
 
 
2. Humanizácia uličného priestoru 
 
c) Rozvoj cyklistických trás a zariadení 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Zrealizovať cyklistickú trasu na Dunajskej ulici. 
2. Presadiť vybudovanie cyklistických trás v rámci nábrežnej promenády Most Apollo – 

Most Lafranconi a ďalej cyklistickú trasu smerovať Mlynskou dolinou na rekreačný 
areál Železná studienka. 

 
 
3. Preferencia a rozvoj mimouličného parkovania 
 
a) Podpora optimálneho využitia vnútroblokov a dvorov 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Poskytnúť nefinančnú pomoc majiteľom bytov a domov pri prípadnej realizácie a 
prevádzky dvorov na parkovanie (okrem pešej zóny). 

 
 
 
3. Preferencia a rozvoj mimouličného parkovania 
 
b) Podpora výstavby parkovacích objektov 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 

 
1. Vypracovať štúdiu rozmiestnenia hromadných parkovacích garáží na území centra, 

podloženú dôkazmi ich objektívnej potreby v navrhovanej lokalite a preukázaním ich 
dobrej dostupnosti. 
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3. Preferencia a rozvoj mimouličného parkovania 
 
c) Cestný fond 
     
 
     V roku 2006 na základe zrušenia zákona o cestnej dani a na základe zákona 
o rozpočtových pravidlách Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
zrušilo Cestný fond. 
 
 
4. Zvýhodnenie obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a zlepšenie dopravnej 
obsluhy v CM 
 
a) Zvýhodnenie parkovania obyvateľov v noci a cez deň 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
      

1. Dohodnúť s prevádzkovateľom parkovacej služby kompenzáciu pre fyzickú osobu 
s trvalým pobytom v zóne (platný občiansky preukaz), ktorá je držiteľom motorového 
vozidla. 

2. Kompenzáciu neposkytnúť tým fyzickým osobám, ktoré vlastnia dvor s možnosťou 
parkovania, garáž alebo inú plochu na parkovanie, ani ďalším vozidlám fyzickej osobe, 
ktorej sa už kompenzácia poskytla. 

3. Kompenzáciu poskytnúť vo výške  
  70 % pre fyzické osoby s trvalým pobytom v historickej časti mesta – tvrdej pešej 

zóne 
             50 % pre fyzické osoby s trvalým pobytom v ostatnej časti zóny 

z ceny za 1 h státia x počet hodín plateného parkovania x počet pracovných dní 
v kalendárnom roku (260). 

      4.  Týmto spôsobom poskytnuté oprávnenia umožňujú parkovať v pracovné dni v čase od 
08.00 h do 16.00 h v príslušnej zóne (nie na konkrétnom mieste). 

 
 
4. Zvýhodnenie obyvateľov a zlepšenie dopravnej obsluhy v CM 
 
b) Zásobovacie plochy s časovou reguláciou 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Vyznačiť ďalšie parkovacie miesta pre zásobovanie v dotyku pešej zóny. 
2. Obmedziť počet vyhradených miest pre TAXI. 
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4. Zvýhodnenie obyvateľov a zlepšenie dopravnej obsluhy v CM 
 
c) Regulácia dopravnej obsluhy pešej zóny a dôležitých objektov      
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Znížiť počet motorových vozidiel – dopravnej obsluhy v čase 06.00 – 09.00 h na 
minimum – regulácia a kontrola. 

2. Ďalej obmedzovať vjazd vozidiel nad 3,5 t. 
 
 
 
5. Rozvoj celoplošného systému parkovania 
 
a) Zóna s dopravným obmedzením a jej rozvoj 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. V rámci rozvoja vytvoriť zónu s dopravným obmedzením II ohraničenú ulicami 
Karadžičova, Legionárska, Šancova, Hlboká, Fraňa Kráľa, Moyzesova, Palisády, 
Strelecká, Námestie A. Dubčeka, Zámocká, Žižkova, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, 
Župné nám., Židovská, Pilárikova, Námestie 1. mája, Kollárovo nám., Ul. 29. augusta. 

2. Reguláciu parkovania ponechať v pracovných dňoch na 08.00 – 16.00 h. 
 
 
 
5. Rozvoj celoplošného systému parkovania 
 
b) Zmena funkcie parkovacích státí a cenová diferenciácia 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 
Dohodnúť s prevádzkovateľom parkovacích služieb v previazanosti na kontrolu a represiu: 

1. Zrušiť vyhradzovacie parkovacie miesta a zaviesť iba na čas 08.00 – 16.00 h 
k 1.1.2009 

2. Postupne zrušiť vyhradzovacie miesta v roku 2008 – 10 %  
       2009 – 40 % 
       2010 – 50 %.        

3. Do 31.12.2008 odstrániť dopravné zariadenia na vyhradených parkovacích miestach, 
neoprávnené státie riešiť odťahom vozidiel. 

4. Za hodinu parkovania na ulici zvýšiť sadzbu na 30,-- Sk (1 €), ktorú vodič zaplatí 
stieracou kartou, resp. „mobil parking“v terajšej zóne k 1.1.2009. 

5. V rozšírenej zóne zaviesť sadzbu 15,-- Sk (0,5 €) za hodinu parkovania. 
6. Zaviesť pre ZŤP vyhradené parkovacie miesta s prihliadnutím na trvalý pobyt. 
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5. Rozvoj celoplošného systému parkovania 
 
c) Koordinácia uličného a mimouličného parkovania 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Zosúladiť Parkovaciu politiku mestskej časti s parkovacou politikou hl. m. SR 
Bratislavy po jej odsúhlasení v Mestskom zastupiteľstve. 

2. Vypracovať systém koordinácie využitia všetkých disponibilných plôch na 
parkovanie k ich efektívnemu využitiu v priebehu dňa. 

3. Menovať koordinátora realizácie zásad parkovacej politiky v centre mesta – pre 
koncepčno-odbornú a manažérsko-riadiacu činnosť. 

 
 
5. Rozvoj celoplošného systému parkovania 
 
d) Integrovaný parkovací systém 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Zriadiť spoločnú www stránku mestská časť, mobil parking, bps s.r.o. resp. Mestský 
parkovací systém s.r.o., za účelom uceleného a jednotného informovania obyvateľov – 
návštevníkov o situácii v statickej, ale aj dynamickej, doprave. 

 
 
 
6. Systematická kontrola a účinná represia 
 
a) Kontrolná činnosť mestskej polície a represia 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Na základe dohody s prevádzkovateľom, hl. m. SR Bratislavou a MČ vyčleniť  
príslušníkov MsP na kontrolu dodržiavania podmienok parkovania. Po prípadnom 
vytvorení zóny tento počet zvyšovať podľa počtu státí. 

2. Pri vytvorení zóny vyčleniť ďalšie hliadky s blokovacími zariadeniami na uzamykanie 
vozidiel a pre odťah vozidiel. 
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6. Systematická kontrola a účinná represia 
 
b) Metodická a kontrolná činnosť štátnej polície 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Naďalej prevádzkovať min. jednu hliadku KR Policajného zboru v zóne. 
 
6. Systematická kontrola a účinná represia 
 
c) Aktualizácia legislatívnych podmienok parkovania 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Po novelizácii cestného zákona a zákona o premávke na pozemných komunikáciách,  
s prihliadnutím na verejný poriadok vydať VZN o regulácii statickej dopravy na území 
mestskej časti v zmysle zákonnej úpravy. 

 
 
7. Riadiaca a kontrolná činnosť mestskej časti 
 
a) Stála činnosť koordinačnej skupiny pre parkovaciu politiku 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Vyčleniť zamestnanca Miestneho úradu pre organizovanie, koordináciu, 
objednávanie potrebnej dokumentácie a kontrolovanie plnenia podmienok 
nájomných zmlúv s prevádzkovateľmi. 

2. Poveriť Koordinačnú skupinu: 
- kontrolou plnenia realizácie schválených opatrení na roky 2008 – 

2012, 
- vyhodnocovaním účinnosti už zrealizovaných opatrení, 
-  posudzovaním návrhov na aktualizáciu a zmenu podmienok 

parkovania, vrátane zabezpečenia potrebnej dokumentácie. 
 
 
 
7. Riadiaca a kontrolná činnosť mestskej časti 
 
b) Sprístupnenie informácií pre verejnosť 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Vytvoriť na webovej stránke mestskej časti samostatnú rubriku pre problematiku 
parkovania s obsahom: 

- zóna – zoznam ulíc, zoznam parkovísk 
- VZN 
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- parkovanie v zóne 
- prevádzkovateľ uličného parkovania 
- druhy kariet, možnosti zaplatenia za parkovanie 
- informácie – o pripravovaných opatreniach 

                              - o kontrolnej a represnej činnosti 
                              - dlhodobé rozkopávky a uzávierky 
      -    podnety a pripomienky občanov. 
     2.   Pravidelné mediálne informovanie o parkovacej politike mestskej časti. 


