
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  12. 06. 2017. 
 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:00 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Milan 
Donoval, Mgr. Ján Buocik, Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing. Bronislav Weigl, , Mgr. Peter Netri  
                  
Ospravedlnili sa: Ing. Katarína Augustinič, Ing. Peter Hrapko, plk. Ing. Ivan Lechner, Ing. Jozef Moravčík, 
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Peter Sádovský 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr., Mgr. Jozef Uhler.  
 
Program rokovania komisie: 

 
01. Informácia o proteste prokurátora k VZN o parkovacej politike.  
 
Hlasovanie:     prítomní: 8           za: 8        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Informácia o proteste prokurátora k VZN o parkovacej politike.  

  
K informácií o proteste prokurátora k VZN o parkovacej politike zo dňa 12.06.2017 neboli žiadne 
pripomienky. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
berie na vedomie 
 
Informáciu o proteste prokurátora k VZN o parkovacej politike.  
 
odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy čiastočne vyhovieť protestu prokurátora Krajskej 
prokuratúry Bratislava sp. zn.:Kd4/17/1100-3, zo dňa 11.05.2017, doručeného hlavnému mestu Slovenskej 
republiky Bratislave dňa 15.05.2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 12/2016 z 08.12.2016 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 nasledovne: 
 

1. vyhovieť 
 

protestu prokurátora v napadnutej časti § 1 ods. 3 písm. c) a § 2 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2016 z 08.12.2016 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. 
 

2. nevyhovieť 
 

protestu prokurátora v napadnutej časti § 2 ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, ods. 13, § 3 ods. 1, ods. 2, 
ods. 3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3, ods. 4 a § 7 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 12/2016 z 08.12.2016 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. 
 



Hlasovanie:     prítomní: 8       za: 8          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
Zapísal: Ing. Patrik Kohan 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 12.06.2017                


