
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava, jún 2013 
 

                 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady             dňa 18. júna 2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva               dňa 25. júna 2013 
 
 
 
 

N ávr h  
stanoviska Miestneho zastupite ľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 

Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky B ratislavy z ... 2013 
(parkovanie) 

 ______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Predkladate ľ:             Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený materiál 

 
 
Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Ing. Katarína Rausová 
vedúca oddelenia dopravy 

 - v materiáli  

 
      
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Ing. Katarína Rausová 
vedúca oddelenia dopravy 
 
 

 - návrh uznesenia 
- návrh stanoviska  
- návrh dodatku štatútu 



 

 

 
Návrh uznesenia 

 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
A .  n e s ú h l a s í  
 
s návrhom Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ... 2013. 
 
 
B .  s c h v aľu j e  
 
stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku 
č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ... 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

 

 
 
 N Á V R H   S T A N O V I S K A 
 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 
Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

z ... 2013  
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) nesúhlasí s návrhom Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy z ... 2013 (ďalej len „Dodatok“) z nasledovných dôvodov: 
 

- primátor podľa Čl. 103 ods. 2 štatútu nedodržal stanovenú lehotu na doručenie písomného 
stanoviska miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa požiadania, s 
odôvodnením „urýchlenia celého procesu realizácie novej parkovacej politiky na území 
hlavného mesta“ a požiadal o vyjadrenie a zaslanie stanoviska do 25.6.2013, 

- návrh Dodatku nerešpektuje „Základné parametre financovania parkovacieho systému“ 
materiálu Parkovacia politika hl. mesta SR Bratislavy (Základné pravidlá), ktorá bola 
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 778/2012 
zo dňa 26. a 27. 9. 2012, 

- spracovateľ navrhuje v Čl. 91 doplniť nový ods. 3, ktorý upravuje prerozdelenie príjmov  
úhrad za dočasné parkovanie medzi hlavné mesto a mestské časti, a to v pomere 30 % pre 
hlavné mesto a 70 % pre mestské časti. Miestne zastupiteľstvo s uvedeným nesúhlasí 
a navrhuje, aby primátor hlavného mesta SR Bratislavy o tomto pomere rokoval so 
starostami mestských častí v zmysle Čl. 103 ods. 1 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy. 

 
 
 
 



Dodatok č .... 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisla"y 

z ... .. . .. . 2013 

Mestské zastupitel'stvo hlavného mesta Slovenskej republ iky Bratislavy podľa § 11 
ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení zákona Č. 535/2008 Z. z. a § 6a zákona Č. 135/ 1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona Č. 249/20 11 Z. z. ustanovuje: 

ČLI 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zneni dodatkov Č. až ... sa 
mení a dopÍňa takto: 

I. Čl. 73 sa dopÍňa písmenom zc), ktoré znie: 

"zc)vymedzí na návrh mestskej časti všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych 
komunikácií I. až IV. triedy na dočasné parkovanie motorových vozidiel , ustanoví 
maximálnu výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestnych 
komunikáciách J. až IV. triedy, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej 
zaplatenia.". 

2. Čl. 74 sa dopÍňa písmenom z), ktoré znie: 

"z) navrhuje Brat islave úseky miestnych komunikácií I. až IV. triedy na dočasné 
parkovanie motorov)'ch vozidiel v mestskej časti, ustanoví všeobecne záväzným 
nariadením v)'šku úhrady za dočasné parkovanie motorov)'ch vozidiel na miestnych 
komunikáciách L až IV. triedy vymedzených Bratislavou a ďalšie podrobnosti 
o spôsobe platenia a spôsobe preukázania j ej zap latenia v mestskej časti". 

3. Č l. 91 sa dopÍňa odsekom 3, ktorý znie: 

,,(3) Výnosy z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií L až IV. triedy podľa čl. 73 písm. zc) a sankcií za porušenie 
osobitného predpisu ' S3a

) sa rozdelia medzi Bratislavu a mestskú časť v pomere 30% pre 
Bratislavu a 70% pre mestskú časť. 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť ............................ . 

Milan Ftáčnik 
Primátor 

poznámka pod č iarou k odkazu 153a znie: ,,153a) Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č .. / 2013 o vymedzení lIsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel , v);ške úhrady za dočasne parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia. 



Dôvodová správa 

Na základe § 6a zákona Č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov môže obec na účely organizovania dopravy na území obce 
ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel, ak sa t)'m neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky alebo iný verejn)' záujem. Takto vymedzené úseky miestnych komunikácií musia 
byť označené zvislými a vodorovnými dopravn)'mi značkami. Vo všeobecne záväznom 
nariadení obec ustanoví aj v)'šku úhrady za dočasné parkovanie motorov)'ch vozidiel podľa 
osobitného predpisu (zákon o cenác-h), spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 
V)'nos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidie l je príjmom obce. 

Vzhľadom na to, že po prijatí § 6a cestného zákona nebola prijatá zmena štatútu 
Bratislavy, môže túto kompetenciu danú § 6a vykonávať iba hlavné mesto. Hlavné mesto ale 
spravuje iba miestne komwlikácie l. a Il. triedy a komunikácie III. a IV. triedy spravujú 
mestské časti. Preto sa navrhuje zmena štatútu, aby sa táto pôsobnosť prerozdelila medzi 
mesto a mestské časti. 

Navrhovanou zmenou štatútu sa v}1vorí legislatívny rámec pre prenesenie čast i 
pôsobnosti z hlavného mesta na mestské časti pri organizovaní dopravy na území mestskej 
časti. Hlavné mesto vo všeobecne záväznom nariadení, na návrh mestskej časti , vymedzÍ 
úseky miestnych komunikácií r. až IV. triedy, určí maximálnu výšku úhrady, spôsob jej 
zaplatenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. Mestské časti budú mať oprávnenie vo svojich 
všeobecne záväzných nariadeniach stanoviť konkrétnu výšky úhrady za dočasné parkovanie 
na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií L až IV. triedy, ktoré boli vymedzené vo 
všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta a takisto ďalšie podrobnosti O spôsobe 
zaplatenia úhrady a spôsobe preukázania jej zaplatenia. 

V navrhovanej zmene štatútu je vymedzená pôsobnosť hlavného mesta v čl. 73 písm. 
zc) a pôsobnosť mestsk)'ch častí v čl. 74 písm. z). 

V čl. 91 sa do píi1a nový odsek 3, ktor)' upravuje prerozdelenie príjmov z úhrad za 
dočasné parkovanie medzi hlavné mesto a mestské časti , a to v pomere 30% pre hlavné mesto 
a 70% pre mestské časti. Navrhovan)' pomer zodpovedá pomeru, vakom sa delia o výnosy 
z úhrad a pokút za dočasné parkovanie v Amsterdame. Mesto si z tohto výnosu uhradí všetky 
náklady na mestskú políciu a správu centrálnej evidenčnej databázy, ako aj náklady na 
skvali tňovanie mestskej hromadnej dopravy, dobudovanie záchytn)'ch parkovísk 
a skvalitňovanie odťahovej služby. Mestské časti si zo svojho výnosu uhradia náklady na 
operátora systému parkovania, na tlač a vydávanie rezidentsk)'ch parkovacích kariet, na 
kontrolu dodržiavania pravidiel parkovania v praxi . 


