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Dôvodová správa 
 
Dňa 8. decembra 2016 schválilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzné nariadenie  
č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia, 
s účinnosťou od 1. marca 2017.  
 
V súvislosti s prípravou Parkovacej politiky na území hlavného mesta SR Bratislavy bol 
spracovaný dokument „Audit fungovania parkovacej politiky v Bratislave a jej mestských 
častiach” (ďalej Audit), ktorého spracovateľom je spoločnosť Deloitte a jej objednávateľom je 
hlavného mesta SR Bratislavy. V rámci dopracovania Auditu prebiehali intenzívne rokovania 
spracovateľa s príslušnými oddeleniami magistrátu, mestskými časťami, ako aj mestskou 
políciou. Audit má slúžiť ako podklad k následným krokom pri príprave a implementácii 
parkovacej politiky a systému parkovania v Bratislave. Výstup bude využitý ako základ pri 
príprave zadávacej dokumentácie pre výber dodávateľa/dodávateľov systému, technológií a 
prevádzkovateľa verejného parkovania. 
 
V súvislosti s vyššie uvedeným, pán primátor po obdržaní stanovísk odborných útvarov 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, najmä oddelením legislatívno-právnym 
a oddelením verejného obstarávania, rozhodol o sprístupnení Auditu fungovania parkovacej 
politiky v Bratislave a jej mestských častiach (ďalej „Audit“) z hľadiska dodržania zákonného 
postupu s ohľadom na plánované verejné obstarávanie a princípy transparetnosti. 
 
Zo stanoviska oddelenia verejného obstarávania k rozsahu zverejnenia Auditu jednoznačne 
vyplynula požiadavka, že v nadväznosti na pripravované verejné obstarávanie súvisiace s 
predmetom Auditu nie je možné sprístupniť časti dokumentu označené ako 5. Technická 
špecifikácia, 6. Ekonomický model, 8. Verejné obstarávanie, 10. Integrácia parkovania na 
Smart City stratégiu. Dôvodom nesprístupnenia uvedených kapitol je najmä skutočnosť, že 
kapitoly obsahujú informácie, ktoré budú, resp. môžu byť súčasťou zadávacej dokumentácie a 
ich zverejnenie pred vyhlásením verejného obstarávania môže spôsobiť nedodržanie 
základných zákonných povinností verejného obstarávateľa. Uvedené časti bude možné 
sprístupniť až po vyhlásení plánovaného verejného obstarávania.“ 
 
V zmysle stanoviska oddelenia verejného obstarávania, pán primátor rozhodol o zverejnení 
upravenej verzie Auditu fungovania parkovacej politiky v Bratislave a jej mestských častiach, 
tzn. dokument má vypustené kapitoly č. 5, 6, 8 a 10.  
 
Takto upravený dokument bol zverejnený na web. sídle hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
15.02.2017. 
 

Zverejnením Auditu na web. sídle hl. mesta SR Bratislavy je zároveň aj splnené uznesenie 
MsZ č. 721/2017 zo dňa 26. januára 2017. 

 
 


