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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 návrh 
určenia výšky registračného poplatku 
 

                                      Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

 
 

 - v materiáli  

 
 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
 

 
  



 Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
u r č u j e 
 
v súlade so schválenou parkovacou politikou zo dňa 04.11.2008 výšku registračného poplatku 
43,15 € (1 299,93 Sk prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk), po zaplatení ktorého 
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, avšak pre jedno vozidlo na jednu domácnosť. 



Dôvodová správa 
 
 
 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 09.12.2008 schválilo 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2008, ktorým sa menilo 
a dopĺňalo všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným 
obmedzením v znení neskorších zmien a doplnkov. 
     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, avšak pre jedno vozidlo na jednu domácnosť, za 
registračný poplatok v súlade so schválenou parkovacou politikou zo dňa 04.11.2008 za 
kalendárny rok.“ 
     V schválenej parkovacej politike bolo schválené nasledovné: 
„Parkovanie Staromešťanov 
a) Od 1.2.2009 umožniť obyvateľom Starého Mesta s trvalým pobytom, vodičským oprávnením 
a po preukázaní vlastníctva alebo užívateľského vzťahu k motorovému vozidlu, parkovať 
bezplatne po uhradení registračného poplatku, pričom na každú bytovú jednotku bude možné 
vydať jedno takéto povolenie. Výšku registračného poplatku stanoví Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.“ 
     Vzhľadom na uvedené je potrebné určiť výšku registračného poplatku, aby od schválenia 
mohol prevádzkovateľ vydávať platné parkovacie karty.  
     Výška registračného poplatku sa určuje pre rok 2009 v rovnakej výške, ako bola zľavnená 
parkovacia karta pre obyvateľov zóny, aj vzhľadom na to, že niektorí si v decembri nekúpili 
a v priebehu januára už si ju nemohli kúpiť, vzhľadom na prijatie hore uvedeného všeobecne 
záväzného nariadenia. 
 


