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NÁVRH UZNESENIA 

 

 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

zobrať na vedomie informáciu o príprave koncepcie podpory hlavného mesta SR Bratislavy 

komerčnej výstavby garážových domov v Bratislave   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  

      

PREDMET   : Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného mesta SR 

Bratislavy komerčnej výstavby garážových domov v Bratislave   

 

ŽIADATEĽ :  Podľa Uznesenia MsZ č. 945/2017 zo dňa 28.09.2017 

     

     

SKUTKOVÝ   STAV   

 

Predmet  

 

 Stanovenie základných pravidiel pre podnikateľov, ktorí požiadajú o podporu vo forme 

dotácie či zľavy pri predaji, prenájme, alebo vecnom bremene na pozemok vo vlastníctve 

hlavného mesta za účelom výstavby komerčných garážových domov.  

 

Súčasná situácia 

 

 Parkovanie a riešenie statickej dopravy je jedným z najväčších problémov Bratislavy, 

ktorý je dlhodobo riešený len čiastkovo a tým postupne naberá na vážnosti. Dopravní analytici 

varujú pred kolapsom, ktorý reálne hrozí najmä v lokalitách, ktoré možno považovať za 

tranzitné trasy v rámci Bratislavy spájajúce centrum mesta s okrajovými časťami. Hlavné mesto 

má eminentný záujem riešiť jeden z negatívnych aspektov, ktorým je forma, dostupnosť a 

systém parkovania. V súčasnosti návštevníci a obyvatelia Bratislavy parkujú takmer všade na 

chodníkoch, v pásoch zelene, v častiach križovatiek, ale aj na cyklotrasách, námestiach či 

peších zónach. Chýbajú celomestské pravidlá parkovania, a najmä dostatočné kapacity na 

parkovanie. V hlavnom meste evidujeme zóny,  ktoré sú doslova preplnené parkujúcimi autami.  

  Situácia sa stáva neúnosnou vyžadujúcou si hľadanie riešenia cestou budovania nových 

komerčných parkovacích, resp. garážových domov budovaných na pozemkoch hlavného mesta 

s cieľom zabezpečiť pre verejnosť priestory pre parkovanie.  

Základné atribúty návrhu 

 

 Výstavba komerčných garážových domov by mala byť zameraná najmä na potreby 

hlavného mesta skĺbené s požiadavkou súkromného sektoru budovať a prevádzkovať garážové 

domy na pozemkoch hlavného mesta.  

 

 Navrhovaná výstavba predpokladá, že pozemky vo vlastníctve hlavného mesta budú 

spĺňať nasledovné parametre: 

- pôjde o pozemky v priamej správe mesta ako aj o pozemky zverené do správy 

mestským častiam. Pri zverených pozemkoch bude potrebné zabezpečiť stanovisko 

príslušného starostu, 

- pozemky nebudú zaťažené súdnymi a správnymi konaniami, ani reštitučnými 

nárokmi, v prípade, ak by k pozemkom boli vedené správne a súdne konania tieto 

budú z koncepcie vylúčené, okrem reštitučného nároku vedeného podľa zákona č. 

503/2003 Z. z., v rámci ktorého hlavné mesto nie je povinnou osobou, 

- pozemky budú z pohľadu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, 

určené na výstavbu, 

- na pozemkoch nebude vysadená verejná zeleň, park alebo iná stavba, napr. detské 

ihrisko, ktorá by bránila využitiu pozemku na stavbu garážového domu, 

  

 

 

 

 



 

 

Hlavné mesto pre zabezpečenie komerčnej výstavby garážových domov okrem 

pozemkov poskytne pre podnikateľov a žiadateľov o podporu súčinnosť, ktorá bude spočívať 

v tom, že predložené návrhy na podporu sa budú posudzovať prioritne v úzkej súčinnosti so 

žiadateľmi ako budúcimi stavebníkmi garážových domov.  

 

 

Povinnosti žiadateľov     

 

Cieľom samotnej koncepcie podpory hlavného mesta komerčnej výstavbe garážovaných 

domov je vytvoriť transparentné pravidlá, teda zadefinovať práva, povinnosti a požiadavky, 

ktoré musia žiadatelia o podporu splniť a najmä ku ktorým sa zaviažu na základe zmluvného 

vzťahu s hlavným mestom. Hlavné mesto v týchto prípadoch nemá záujem zbaviť sa majetku 

alebo poskytnúť pozemky mesta bez náležitej protihodnoty a bez vytvoreniu verejne dostupných 

parkovacích miest. 

 

 Z pohľadu mesta je nevyhnutné vyžadovať od každého podnikateľa, resp. žiadateľa, aby 

súčasťou žiadosti o podporu pri komerčnej výstavbe garážových domov boli nasledovné 

podklady: 

- investičný zámer navrhovanej komerčnej výstavby,  

- projektová dokumentácia budúcej stavby garážového domu (parametre stavby, 

situovanie stavby v danom území, návrh dopravného riešenia stavby), 

- petícia z radov rezidentov, ktorí odsúhlasia vybudovanie garážového domu na danom 

pozemku,  

- súhlasné stanovisko k investičnému zámeru vydané príslušným starostom mestskej 

časti, 

 

  

Procesný postup  

 

 Hlavné mesto po obdržaní kompletnej žiadosti zabezpečí posúdenie žiadosti odbornými 

útvarmi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, a to Sekcia územného plánovania, Sekcia 

dopravy, Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a mestskej zelene, Sekcia finančná, 

Sekcia právnych činností, Sekcia správy nehnuteľností. 

 

 Odborné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy poskytnú stanoviská 

k predloženému investičnému zámeru, predloženej dokumentácií a tiež k možnosti uzatvoriť so 

žiadateľom zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva stavby.  

 

 Po zabezpečení všetkých uvedených stanovísk bude spracovaný materiál do pravidelnej 

porady pána primátora za účelom posúdenia žiadosti o podporu pre komerčnú výstavbu 

navrhovaného garážového domu. Každá žiadosť bude posudzovaná samostatne s ohľadom na 

možnosti a potreby daného územia.  

 

 Následne bude spracovaný materiál predložený na posúdenie do komisií (finančná a pre 

správu a podnikanie s majetkom mesta a dopravná komisia), Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

Kritéria pre výber úspešného žiadateľa 

 

 Výber vhodného pozemku ponecháva hlavné mesto výlučne v kompetencií žiadateľa 

o podporu s tým, že vybraný pozemok musí spĺňať vyššie uvedené podmienky.  

 

  



 

 Úspešný žiadateľ o podporu musí splniť procesné povinnosti, a to predložiť žiadosť, 

ktorá bude obsahovať prílohy definované v časti „povinnosti žiadateľa“. Základným 

predpokladom úspešnosti podpory pre rozvoj komerčných garážových domov bude počet 

nových parkovacích státí, ktoré žiadateľ poskytne hlavnému mestu v rámci samotnej 

stavby. Navrhujeme, aby žiadateľ poskytol hlavnému mestu minimálne 25% novo 

vybudovaných parkovacích státí v rámci daného garážového domu, teda minimálne 50 

státí, ktoré budú situované na prízemí navrhovaného garážového domu a budú oddelené od 

ostatných parkovacích státí.  

 

 V prípade, ak žiadateľ navrhovanou stavbou garážového domu zaberie exitujúce 

parkovacie státia je povinný tieto zabraté parkovacie státia nahradiť v celom rozsahu, a to 

buď v rámci navrhovanej stavby garážového domu, alebo formou vybudovania nových 

parkovacích státí v okolí stavby. Podmienka poskytnúť hlavnému mestu minimálne 25% 

novo vybudovaných parkovacích státí v rámci parkovacieho domu nie je týmto dotknutá.    

 

 Žiadateľovi bude zo strany hlavného mesta poskytnutý právny vzťah k danému pozemku 

formou uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v ktorej sa žiadateľ 

zaviaže, že: 

- pri stavbe garážového domu bude v konaniach pred správnymi orgánmi (stavebné 

a kolaudačné konania) vystupovať ako stavebník, investor,   

- zabraté parkovacie státia žiadateľ nahradí v rovnakom rozsahu, 

- pred kolaudáciou stavby garážového domu žiadateľ uzatvorí s hlavným mestom 

nepomenovanú zmluvu, na základe ktorej žiadateľ bezodplatne poskytne 25% novo 

budovaných parkovacích miest hlavnému mestu a tieto budú slúžiť verejnosti,   

- výška predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa 

rozhodnutia Primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 33/2015 zo dňa 16.12.2015.   

 

 Za daného stavu, keď dochádza k budovaniu parkovacích domov v rámci sídlisk bez 

toho, aby na zabranom pozemku bola daná možnosť hlavnému mestu poskytovať verejnosti 

dostupné parkovacie miesta, navrhujeme, aby stanovené podmienky boli žiadateľom známe už 

pred podaním žiadosti o podporu pri výstavbe komerčných garážových domov.  

 

 Vytvorené základné ukazovatele danej problematiky nie je potrebné precizovať v rámci 

koncepcie, a to z dôvodu, že každá žiadosť je osobitná a pri jej posudzovaní nie je možné 

zovšeobecňovať základné možnosti územia, projektu, dostupnosti a funkčnej vybavenosti tej 

ktorej lokality. Prioritou hlavného mesta nie je prijať zložitú koncepciu, ktorej predpokladom 

môže byť náročná byrokracia, ale stanoviť základné pravidlá, pri dodržaní ktorých bude daná 

možnosť nielen veľkým developerom, ale aj podnikateľom rozvíjať svoje podnikateľské aktivity 

a tým prispieť k tvorbe a zlepšovaniu parkovacej politiky v Bratislave.  

 

 K vytvorenej koncepcii boli predložené stanoviská odborných útvarov Magistrátu 

hlavného mesta, ktoré posúdili predložený návrh koncepcie z pohľadu územno-

plánovacieho rozvoja, dopravného riešenia, urbanisticko-architektonického posúdenia 

a predložili viaceré návrhy a doplnenia. Zároveň bola predložená požiadavka zriadiť 

pracovnú skupinu, ktorá by podrobne preverila možnosti hlavného mesta a nastavila 

jednotné pravidlá.  V súčasnosti hlavné mesto v spolupráci s jednotlivými oddeleniami 

Magistrátu spracováva predložené pripomienky a zvažuje možnosť vytvoriť pracovnú 

skupinu. Z tohto dôvodu sa materiál predkladá ako informačný.  

 

 

 

 

 

 



Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 

Oddelenie správy komunikácií: 

Komerčná výstavba garážových domov by nemala byť zameraná na zabratie už existujúcich 

parkovísk, ale mali by sa hľadať voľné pozemky v zmysle územného plánu.  

Stanovisko technickej infraštruktúry: 

Bez pripomienok. 

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 

Nemá pripomienky. 

Stanovisko oddelenia dopravy: 

Komerčnú výstavbu žiadame realizovať mimo existujúcich parkovísk v majetku mesta. 

Vyjadrenie oddelenia stratégie a projektov: 

Pri schvaľovaní výstavby garážových domov považujú za potrebné overiť, či predmetná parcela, 

sa nenachádza v oblasti, ktorá je registrovaná ako environmentálna záťaž. Navrhované opatrenie 

je preventívnym opatrením pred neodborným zásahom do kontaminovaného geologického 

prostredia, a s tým súvisiacimi možnými environmentálnymi príp. aj zdravotnými rizikami, ktoré 

z toho môžu pre okolité prostredie príp. aj ľudí vyplývať.  

Stanovisko oddelenia stratégie rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov: 

Navrhovaná koncepcia je vhodným krokom pri riešení problémov statickej dopravy na území hl. 

m. SR Bratislavy. Je však nevyhnutné správne zadefinovať vstupné údaje pre vyhodnocovanie 

žiadosti tak, aby na jednej strane nevznikla náročná byrokracia pri posudzovaní, na strane druhej 

aby nedochádzalo k umiestňovaniu stavieb garážových domov do nevhodných polôh.  

Odborné stanovisko oddelenia dopravného inžinierstva: 

Predložený “Návrh - Koncepcie podpory hlavného mesta SR Bratislavy komerčnej výstavbe 

garážových domov v Bratislave“ je potrebný dopracovať. Z návrhu by mali byť jasné podmienky 

a pravidlá pre všetkých dotknutých: mesto, žiadateľov a užívateľov garážových domov. 

Z hľadiska záujmov sledovaných oddelením dopravného inžinierstva, pri posudzovaní investícií, 

pred prijatím koncepcie podpory komerčnej výstavbe garážových domov je nevyhnutné schváliť 

koncepciu riešenia statickej dopravy v meste, ktorej musí predchádzať kvalifikovaná analýza 

skutočného stavu v segmente „statická doprava“, na základe prieskumu ponuka/dopyt vyčísliť 

reálnu disproporciu medzi požiadavkou na parkovanie a ponukou odstavných a parkovacích 

stojísk pre rezidentov, zrejme aj s evidovaním záujmu o parkovanie pre ostatné záujmové 

skupiny/subjekty. Z výsledkov vyplynie kde je potrebné budovať garážové domy, koľko a aké 

veľké.  

 

Stanovisko útvaru hlavnej architektky: 

Podmienkou pre úspech zámeru je založenie pracovnej skupiny a následne participácia zámeru 

s mestskými časťami. Dôležité je, aby pre všetkých platili rovnaké pravidlá. Úlohou pracovnej 

skupiny bude tvorba koncepcie ako jednotného  právno-ekonomického postupu hlavného mesta 

pri každom zámere za zohľadnenia zásad pri plánovaní a výstavbe hromadných garáží.  

Základom fungovania garážových domov v súlade s udržateľným rozvojom hlavného mesta v 

zmysle strategických dokumentov je nižšia cena parkovania v hromadných garážach ako 

parkovania na verejných priestranstvách na povrchu (súlad s parkovacou politikou hlavného 

mesta). Z toho dôvodu by mal byť model budovania komerčných parkovacích domov založený 

vždy na tom, že hlavného mesta preberie do x rokov po návratnosti nákladov s adekvátnym 

ziskom tieto garážové domy od investora do svojej správy resp. do majetku mesta.  

Takýto postup by bol v súlade s parkovacou politikou a jej riadením na celom území mesta. 

Týmto si hlavné mesto ponechá dosah na riešenie statickej dopravy na svojom území, riešenie 

verejných priestorov a prevádzkových vzťahov v územiach najmä obytných štruktúr, kde má 

väčšinu pozemkov vo svojom vlastníctve. Hlavné mesto by malo v budúcnosti aktívne prebrať 

rolu správcu týchto území vo svojom vlastníctve, čím môže dlhodobo ovplyvniť udržateľný 

rozvoj hlavného mesta v oblastí bývania. 

 








































