
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, december 2008 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa 2. decembra 2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 9. – 10. decembra 2008 
 
 
 
 

N áv r h 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2008, ktorým 

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007 a 1/2008  
 ______________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
odporúča 
prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. .../2008 podľa 
predloženého návrhu. 
 

Zodpovedený:                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - v materiáli  

 
 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- návrh VZN  
- úplné znenie VZN 
- dôvodovú správu 



 Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2008, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1996 
o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007 a 1/2008 s účinnosťou od ...... . 



Dôvodová správa 
 

 
 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 4. novembra 2008 schválilo 
Parkovaciu politiku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
     V súlade s Parkovacou politikou je potrebné aktualizovať všeobecne záväzné nariadenie č. 
3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007 a 1/2008. 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

č. ../2008     
z .. decembra 2008, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1996 

o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007 a 1/2008 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podľa § 4 ods. 3 písm. e), § 6 ods. 
1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení:   

 
 

Čl. I 
 

 
     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach 
státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007 a 1/2008 sa 
mení a dopĺňa takto: 
 

1. V § 4 odseky 1, 5, 6 a odkaz 3b) sa vypúšťajú a doterajšie odseky 2, 3, 4 sa prečíslujú na 
1, 2, 3. 

 
2. V § 4 odsek 1 znie: 

„(1) Prevádzkovateľ vyhradí primeraný počet parkovacích miest určených pre 
zásobovanie. Na takto vyhradenom mieste môže zastaviť vozidlo pre urýchlené naloženie 
alebo vyloženie nákladu, vystúpenie a nastúpenie spolujazdcov. V čase od 06.00 h do 
09.00 h a od 15.00 h do 18.00 h je zásobovanie bez úhrady.“. 

    
3. V § 4 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie: 

„(4) Prevádzkovateľ vyhradí pre obyvateľa zóny za registračný poplatok miesto na 
parkovanie vozidla označeného značkou O 12) – označenie vozidla prepravujúceho osobu 
ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu, odkázanú na individuálnu 
prepravu, na konkrétne evidenčné číslo vozidla v blízkosti bydliska.“. 

 
 
 
 
 

4. V § 4 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 
„(5) Na vyhradených parkovacích miestach uvedených v ods. 2 a ods. 4 môže stáť 
vozidlo, ktorého vodič umiestni za predné sklo vozidla na viditeľné miesto platnú 
parkovaciu kartu prevádzkovateľa.“. 



 
5. V § 6 odsek 2 znie: 

„(2) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, poverení zamestnanci mestskej časti 
a pracovníci prevádzkovateľa.“ 

 
6. V § 7 odseky 1 a 2 znejú: 

„(1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku, za ktorý jej 
možno uložiť pokutu v blokovom konaní5).“ 
 
 (2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže starosta mestskej časti uložiť 
pokutu6).“. 

 
7. V § 8 odsek 1 znie: 

„(1) Prevádzkovateľ vydá platnú parkovaciu kartu obyvateľovi s trvalým pobytom na 
území mestskej časti, držiteľovi vodičského oprávnenia, vlastníkovi, držiteľovi, 
užívateľovi motorového vozidla, po predložení platného občianskeho preukazu, 
vodičského preukazu a technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii vozidla,  za 
registračný poplatok 1 300,-- Sk za kalendárny rok.“. 

 
8. V § 8 odsek 2 znie: 

„(2) Vyhradené parkovacie miesta a platné vyhradzovacie karty zostávajú v platnosti do 
dátumu v nich uvedenom. Nové vyhradzovacie miesta a karty nesmie prevádzkovateľ 
vydávať, okrem vyhradených miest uvedených v § 4.“. 

 
9. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Na parkovacom mieste je zakázané osadiť, umiestniť alebo používať dopravné 
zariadenie7).“ 

 
10. Dopĺňa sa nový odkaz 7, ktorý znie: 

„7) § 7 písm. o) a p) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

 
11. V § 8 sa doterajší odsek 3 prečísluje na odsek 4. 

 
Čl. II  

Účinnosť 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  ......... 2008. 
 
 
                                                                                       Ing. arch. Andrej PETREK 
                                                                                          starosta mestskej časti 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2008 schválilo Miestne zastupiteľstvo .. 12. 2008 uznesením 
č. ../2008 



Vyvesené: .............................. 
 

          Zvesené: ............................... 
 
 
 

N áv r h 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2008, ktorým 

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007 a 1/2008 
 
 

 
 
 
 
spracovateľ: Ing. Karol Pancza 
č. kancelárie: 129 
 
 
 
 
 
 
POUČENIE: 
 
 V zmysle § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov môže fyzická a právnická osoba  v desaťdennej lehote od 
vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej 
forme, elektronickej na adresu pancza@staremesto.sk, alebo ústne do zápisnice v kancelárii 
spracovateľa č. 129. 
 
 Pripomienkou označenou menom a adresou pripomienkujúceho možno navrhnúť 
a zdôvodniť 
 
a) nový text konkrétneho ustanovenia nariadenia, 
b) úpravu textu doplnením, zmenou, vypustením alebo spresnením pôvodného textu. 
 

Na ostatné podnety, najmä ak nie sú zdôvodnené, nemusí mestská časť prihliadať. 
 

 
 


