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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 
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Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
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vedúca oddelenia dopravy 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- návrh stanoviska s prílohou č. 1 
- návrh všeobecne záväzného 
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Návrh uznesenia 

 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
A .  s c h v aľu j e  
 
stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné 
parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia 
a spôsobe preukázania jej zaplatenia. 
 
B .  o d p o rúča  
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 o 
vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške 
úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia 
s pripomienkami uvedenými v stanovisku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto po schválení dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
menia čl. 73, 74 a dopĺňa sa čl. 91 ods. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií 
na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné 
parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia 

 
 
1. V § 1 ods. 2 sa dopĺňa písm. c): 

„abonentom predplatiteľ úhrady za dočasné parkovanie“. 
 
2. V § 3 ods. 1 sa nahrádza znenie takto: 

„Rezidentská parkovacia karta môže byť vydaná iba rezidentovi.“. 
 
3. V § 3 ods. 3 písm. b) sa dopĺňa „... a v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ v znení „toto 

ustanovenie neplatí v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a tam, kde je dopravným 
značením povolená maximálna doba státia 2 hodiny“. 

 
4. § 3 ods. 4 sa vypúšťa.  
 
5. V § 4 ods. 3 sa nahrádza slovo „maximálna“ slovom „základná“ a číslovka „30“ číslovkou 

„20“. 
 
6. V § 5 ods. 2 sa dopĺňa písm. d): 

„zakúpením abonentskej parkovacej karty“. 
 
7. V § 5 ods. 3 sa dopĺňa písm. e): 

„platnou abonentskou parkovacou kartou“. 
 
8. V § 5 ods. 4 sa vkladajú slová „alebo parkovacia karta“ v znení „Platný parkovací lístok 

alebo parkovacia karta musí byť umiestnená za predným sklom vozidla na viditeľnom mieste 
tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla.“ 

 
9. V § 6 navrhujeme na konci vety sa dopĺňajú slová „a mestských častí“. 
 
 
 
Príloha č. 1 – Zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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Dôvodová správa 

 
 
 
K bodu č. 1 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zobralo na vedomie na svojom 
zasadnutí zo dňa 26. 6. 2012 Uznesením č. 68/2012 materiál „Informácia o pravidlách parkovania 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“. Uvedený materiál obsahuje základné pravidlá 
parkovania ako pre rezidentov, tak pre návštevníkov. Pre opakované parkovanie návštevníkov 
boli definované prenosné a neprenosné predplatné (tzv. abonentské) parkovacie karty, ktorými 
bude mestská časť kompenzovať zrušené vyhradené parkovacie miesta. 
     Keďže predkladané nariadenie má obsahovať aj spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie 
a spôsob preukázania jej zaplatenia, navrhujeme doplniť do § 1 ods. 2 písm. c): „abonentom 
predplatiteľ úhrady za dočasné parkovanie“. 
 
K bodu č. 2 
     Navrhujeme štylisticky vhodnejšie znenie § 3 ods. 1 predkladaného nariadenia: „Rezidentská 
parkovacia karta môže byť vydaná iba rezidentovi.“. 
 
K bodu č. 3 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto so zreteľom na atraktivitu 
územia, výsledky prieskumu obsadenosti statickej dopravy a z dôvodov dosiahnuť ciele 
Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorej aktualizácia bola schválená 
Uznesením č. 67/2012 zo dňa 26. 6. 2012, nesúhlasí s 50 % zľavou z úhrady ustanovenej pre 
ostatných vodičov (nerezidentov) na území mestskej časti. 
     Na základe uvedeného navrhujeme v § 3 ods. 3 písm. b) doplniť „... a v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto“ v znení „toto ustanovenie neplatí v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a tam, kde je dopravným značením povolená maximálna doba státia 2 hodiny“. 
 
K bodu č. 4 
     Po zapracovaní pripomienky v bode č. 3 navrhujeme spracovateľovi § 3 ods. 4 vypustiť pre 
jeho neopodstatnenosť a duplicitu. 
 
K bodu č. 5 
     Spracovateľ v § 4 ods. 2 predkladaného nariadenia určuje maximálnu výšku úhrady za vydanie 
rezidentskej parkovacej karty pre prvé vozidlo vo výške 30 eur/rok.  
     Parkovacia politika hl. mesta SR Bratislavy (Základné pravidlá) schválená uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 778/2012 zo dňa 26. a 27. 9. 2012 definuje „základný poplatok za 
spracovanie a vydanie ročnej rezidentskej karty/nálepky je 20 eur“, a preto navrhujeme zosúladiť 
predkladané nariadenie v zmysle schváleného znenia.  
 
K bodu č. 6 a 7 
     Z dôvodov uvedených v bode č. 1 navrhujeme doplniť predkladané nariadenie o abonentskú 
parkovaciu kartu. 
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K bodu č. 8 
     Spracovateľ v nariadení uvádza zaplatenie úhrady viacerými spôsobmi, avšak definuje  
umiestnenie iba jedného z nich, a to parkovacieho lístka. Z dôvodu absencie umiestnenia 
parkovacej karty (rezidentská, abonentská), navrhujeme jej doplnenia do uvedeného znenia. 
 
K bodu č. 9 
     Spracovateľ opomenul poveriť mestskú časť na kontrolnú činnosť pri plnení ustanovení tohto 
nariadenia, preto navrhujeme doplniť slová „a mestských častí“. 
 
 
 
 
Príloha č. 1 – Zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
     Navrhujeme doplniť do prílohy predkladaného nariadenia zóny dočasného parkovania 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uvedené v prílohe tohto stanoviska. 
 



 

 

Príloha č. 1 – Zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií – miestne komunikácie I. až IV. triedy na území 
mestskej časti s výnimkou územia ohraničeného komunikáciami: 
Kollárovo námestie, Radlinského ulica, Ulica 29. augusta, Mlynské nivy, Karadžičova, 
Dostojevského rad, Gondova, Fajnorovo nábrežie, Vajanského nábrežie, Rázusovo nábrežie, 
Židovská, Mikulášska, Beblavého, Pilárikova, Staromestská, Suché mýto, Hodžovo námestie a 
Námestia 1. mája 
 



Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č .... .I 2013 
z .. ... ... 20l3 

o vymedzení úsekov miestn}'ch komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe 

preukázania jej zaplatenia 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § II 
ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republ iky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komun ikáciách (cestn)' zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 

§ l 
Úvodné ustanovenia 

( l ) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len " nariadenie") vymedzuje úseky 
miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorov)'ch vozidiel na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len "hlavné mesto"), určuje výšku úhrady za dočasné 
parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) dočasný-ru parkovaním parkovanie motorových vozidiel kategórií M l (motorové 
vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu osôb), N l 
(motorové vozid lá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou 
prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg) a L (moTorové vozidlá 
s menej ako štyrnJi kolesami a štvorkolky)l) na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií, 

b) rezidentom držiteľ vodičského preukazu, ktorý má trvalý pobyt v hlavnom meste a je 
držitel'om vozidla2

) vyššie llveden)ich kategórií alebo má vozidlo evidované na svoju 
živnosť alebo užíva vozidlo právnickej osoby, ktorá je jeho zamestnávateľom 
a zamestnávateľ mu umožňuje užívať vozidlo aj na súkromné účely alebo je 
štatutárnym orgánom právnickej osoby, v ktorej vlastníctve je vozidlo alebo má 
vozidlo, ktoré je vo vlastníctve právnickej osoby oprávnenej na prenájom motorových 
vozidiel, v prenájme nepretržite po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov. 

§ 2 
Zóny dočasného parkovania 

(l) Úseky miestnych komunikácií vymedzené na dočasné parkovanie sú na návrh 
mestskej čast i za účelom dočasného parkovania zaradené do zón, ktoré sú uvedené v prílohe 
tohto nariaden ia. 

l) Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni nesko~ích predpisov. 

2) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 812009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplneni niektorých zákonov 
v zneni neskorších predpisov. 



(2) V zónach je možné parkovať len na miestach označen)'ch určeným vodorovným 
a zvislým dopravným značením (ďalej len "parkovacie miesto"). Parkovanie v zóne mimo 
vyznačených parkovacích miest je zakázané.3

) 

§3 
Systém rezidentského parkovania 

(1) Rezident môže požiadať o vydanie rezidentskej parkovacej karty. 

(2) Rezidentovi možno vydať rezidentskú parkovaciu kartu s vyznačením zóny 
trvalého pobytu a rezidentskú parkovaciu kartu bez vyznačenia zóny trvalého pobytu. Na 
jedno vozidlo môže byť vydaná iba jedna rezidentská parkovacia karta. 

(3) Rezidentská parkovacia karta s vyznačením zóny trvalého pobytu umožňuje 
dočasné parkovanie motorového vozidla, ktorého evidenčné číslo je na karte uvedené 

a) v zóne s trvalým pobytom rezidenta bezplatne, 

b) mimo zóny s trval)'m pobytom rezidenta s 50 % zľavou z úhrady ustanovenej pre 
ostatných vodičov (nerezidentov); toto ustanovenie neplatí tam, kde je dopravn)'m 
značením povolená maximálna doba státia 2 hodiny. 

(4) Rezidentská karta bez vyznačenia zóny trvalého pobytu sa vydáva rezidentovi, 
ktorý nebýva v zóne podľa § 2 ods. 1 alebo rezidentovi , ktorý v nej býva, ale má parkovanie 
zabezpečené mimo verejn)'ch komunikácií. Takáto rezidentská karta umožňuje dočasné 
parkovanie motorového vozidla, ktorého evidenčné číslo je na karte uvedené, podl'a ods. 3 
písm. b). 

§4 
Maximálna v)'ška úhrady 

(1) Za dočasné parkovanie v zónach sa v mestských častiach hlavného mesta určuje 
maximálna výška úhrady 2 eurálhod, pričom jej výšku určí mestská časť všeobecne záväzným 
nariadením mestskej časti.4) 

(2) Za vydanie rezidentskej parkovacej karty pre prvé vozidlo sa určuje maximálna 
výška úlu-ady 30 eur/rok. Za rezidentskú parkovaciu kartu pre každé ďalšie vozidlo možno 
určiť úhradu vo výške maximálne 10 násobku základnej úhrady za rezidentskú parkovaciu 
kartu. Výšku úhrady za rezidentskú kartu pre prvé a ďalši e vozidlo určí mestská časť vo 
všeobecne záväznom nariadení . 

(3) Úhrada sa neplatí za dočasné parkovanie motorového vozidla prepravujúceho 
fyzickú osobu s ťažk)'m zdravotn)'m postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu 
alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Vozidlo musí byť označené parkovacím 
preukazom podl'a osobitného predpisu.5

) 

3) Zákon Č. 8/2009 Z. z. v zneni neskorších predpisov. 
4) Čl. 73 písm. zc) a č l. 74 písm. z) Štauitu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 

predpisov. 
5) § 44 ods. 2 zákona Č. 8/2009 Z. z. 



§ 5 
Spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia 

( I) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vod ič vozidla alebo držitel' vozidla. 

(2) Úhradu je možné zaplatiť: 

a) zakúpením parkovacieho lístka, 

b) elektronicky. 

c) zakúpením rezidentskej parkovacej karty. 

(3) Zaplatenie úhrady sa preukazuje: 

a) parkovacím lístkom, 

b) spravou od mobilného operátora potvrdzujúcau úhradu za dočasné parkovanie, 

c) iným elektronickým dokladom potvrdzujúcim úhradu za dočasné parkovanie, 

d) platnou rezidentskou parkovacou kartou. 

(4) Platný parkovací lístok musí byť umiestnený za predným sklom vozidla na 
viditeľnom mieste tak, aby všetky údaje na doklade boli či tateľné z vonkajšej strany vozidla. 

(5) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platitcl'ovi úhrady nevracia. 

(6) Podrobnosti o zakúpení parkovacieho lístka, elektronickej úhrade a rezidentskej 
parkovacej karte, ako aj o preukazovaní úhrady za dočasné parkovanie môže ustanoviť 
mestská časť vo všeobecne záväznom nariadení. 

§6 
Kontrolná č i nnosť 

Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci hlavného mesta. 

§ 7 
Sankcie 

Sankcie za pomšcnie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy.6) 

§ 8 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ........................ . 

Milan Ftáčnik 
primátor 

6) Zákon Slovenskej národnej rady Č. 37711990 Zb. o hlavnom meSle Slovenskej republiky Bratislave v zneni 
neskorších predpisov. Zakon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 



Príloha 
k všeobecne záväznému nariadeniu Č ..... n OI3 

Zóny dočasného parkovania 
Kód zóny S 
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
Zóna SOOI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií -

Kód zóny R 
Mestská čast' Bratislava - Ružinov 
Zóna ROOI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií -

Kód zóny PB 
Mestská čast' Bratislava - Podunajské Biskupice 
Zóna PBOI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií -

Kód zóny VR 
Mestská čast' Bratislava - Vrakuňa 

Zóna VROI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií -

Kód zónyN 
Mestská čast' Bratislava - Nové Mesto 
Zóna NOOI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií -
Kód zóny VJ 

Mestská časť Bratislava - Vajnory 
Zóna VJOI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií -

Kód zóny RC 
Mestská čast' Bratisla\'a - Rača 

Zóna RCOI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií-

Kód zóny K 
Mestská čast' Bratislava - Karlová Ves 
Zóna KOOI 
Vymedzené úseky miestnych komunikáci i -
Kód zóny O 

Mestská čast' Bratislava - Dúb.-avka 
Zóna 0001 
Vymedzené úseky miestnych komunikácii 
Kód zóny DV 



Mestská časť Bratislava - Devín 
Zóna DVOI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií -

Kód zóny LM 
Mestská časť Bratislava - Lamač 

Zóna LMOO I 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií -

Kód zóny DN 
Mestská čast' Bratislava - Devínska Nová Ves 
Zóna DNOI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií-

Kód zóny ZB 
Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica 
Zóna ZBOJ 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií-

Kód zóny P 
Mestská čast' Bratis lava - Petržalka 
Zóna POO I 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií - Betliarska, Krásnohorská, Turnianska, Jasovská, 
Humenské nám., Žehrianska, Bzovícka, Ľubovnianska 

Zóna P002 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií - Rusovská od križovatky s Hálovou po križovatku 
s Jantárovou, Jantárová po križovatku s Farského, Farského, Černyševského, Muchovo nám. , 
Jungmannova, Vlastenecké nám ., Wolkrova, Macharova, Pimova, Šrobárovo nám., 
Vavi lovova 

Kód zóny RS 
Mestská čast' Bratislava - Rusovce 
Zóna RSOI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií -

Kód zóny CN 
Mestská čast' Bratislava - Čunovo 
Zóna CNOI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácii -

Kód zóny JR 
Mestská čast' Bratislava - Jarovce 
Zóna JROI 
Vymedzené úseky miestnych komunikácií -



Dôvodová správa 

Mestské zastupitel'stvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava schváli lo 
uznesením Č. 778/2012 zo dňa 26. - 27. 9. 2012 Základné pravidlá parkovacej politiky 
hlavného mesta SR Bratislavy a zobralo na vedomie materiál Dopravná politika parkovania 
hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň poverilo primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
prípravou všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o parkovaní na 
územi hlavného mesta SR Bratislavy. 

V základných pravidlách parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy sú 
v)1)'čené základné zásady dočasného parkovania na území hlavného mesta. 

Podl'a § 6a zákona Č. 135/196 1 Zb. o pozenmých 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 motorov)'ch vozidiel, ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky alebo in)' verejný záujem. Takto vymedzené úseky miestnych komunikácií musia 
byť označené zvislými a vodorovn)'mi dopravn)'mi značkami . Vo všeobecne záväznom 
nariadeni obec ustanoví aj v)'šku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podl'a 
osobitného predpisu (zákon o cenách), spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 
V)'nos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce. 

Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia zohl'adňuje schválené základné 
pravidlá a nadväzuje na súbežne predkladanú zmenu š tatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Zmenou štatútu sa vytvorí legislatívny rámec pre prenesenie časti pôsobnosti 
z Wavného mesta na mestské časti pri organizovaní dopravy na území mestskej časti, pričom 
hlavné mesto vo všeobecne záväznom nariadení, na návrh mestskej časti , vymedzi úseky 
miestnych komunikác ií I. až IV. tri edy; mestské časti budú mať oprávnenie vo svoj ich 
všeobecne záväzn)'ch nariadeniach stanoviť konkrétnu výšky úhrady za dočasné parkovanie 
na vymedzených úsekoch miestnych komunikáci í I. až IV. triedy, ktoré boli vymedzené vo 
všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta. 

Predkladané všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta stanovuje maximálnu 
výšku úhrady do 2,00 Eur/hod v celom meste. Spôsob platenia úhrady stanovuje zakúpením 
parkovacieho lístka. elektronicky, zakúpením rezidentskej parkovacej karty. Spôsob 
preukázania zaplatenia je parkovací lístok, správa od mobilného operátora potvrdzujúca 
úhradu za dočasné parkovanie, rezidentská parkovacia karta. 

Z uvedeného vyplýva, že jednotlivé mestské časti ~ ktoré sa zapoja do celomestského 
systému organizác ie dočasného parkovania budú prij ímať vlastné všeobecne záväzné 
nariadenia, ktoré upravia taxatívne výšku úhrady v zónach, a IO aj na miestnych 
komunikáciách l. a 11. triedy v správe hlavného mesta z dôvodu, aby neprichádzalo 
k Zb)10čnej dezorientácii vodičov a ti ež s ohľadom na lepšiu znalosť miestnych pomerov. 

Hlavné mesto okrem toho v návrhu definuje ako rezidenta obyvatera Brat islavy, a to aj 
obyvateľov mestsk)'ch častí, ktoré sa hneď nezapoja do celomestského systému, ale budú 
môcť získať rezidentskú parkovaciu kartu bez vyznačenia zóny trvalého pobytu. 

V zóne parkovania budú mať možnosť v dobe regulovanej prostredníctvom úhrady 
určenej vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti zaparkovať bezplatne rezident i 



s trval)'m pobytom v zóne, ostaní rezidenti s 50% zľavou z úhrady určenej pre nerezidenta. 
Nerezidenti platia úhradu vo v)'ške stanovenej všeobecne záväzným nariadením príslušnej 
mestskej časti . 

Hlavné mesto nebude vydávať rezidentské parkovacie karty, nakoľko nemá 
k dispozíci i evidenciu obyvateľov. 

Všeobecne záväzné nariadenie je možné prijať až po rozdelení pôsobností medzi 
hlavné mesto a mestské časti , a to zmenou štatútu, klOr)' bude predložený na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva spolu s týmto návrhom všeobecne záväzného nariadenia. 


