
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  12. 02. 2018. 
 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 16:30 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Katarína Augustinič, Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing. Mgr. Radoslav 
Olekšák,, Ing. Jarmila Tvrdá, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Bronislav Weigl, Ing. Milan Donoval, Ing. Peter 
Sádovský, Mgr. Peter Netri, plk. Ing. Ivan Lechner 
                  
Ospravedlnili sa: Ing. Peter Hrapko, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Ján Buocik, Ing. Jozef 
Moravčík, 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr., Mgr. Jozef Uhler.  
 
Program rokovania komisie: 

 
01. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 04.12.2017 
02. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 

rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny 
Operačný Program 2014– 2020 

03. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
.../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 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 

04. Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe 
realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom 
kraji 

05. Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre 
Európu 

06. Rôzne 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8           za: 8        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 04.12.2017. 

  
K záznamu KDIS zo dňa 04.12.2017 neboli žiadne pripomienky. 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 04.12.2017. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 8          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 2 
Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 
rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny 
Operačný Program 2014– 2020 
 

Materiál uviedli Ing. Gabriella Balkó, PhD. a Mgr. Helena Bystrianová z oddelenia stratégií a 
projektov. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

berie na vedomie  
 

Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný 
Program 2014-2020. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10        za: 10      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 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. 
 

Materiál uviedli JUDr. Ivana Ozábalová z oddelenia legislatívno-právneho a Bc. Ivan Bútora 
z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení 
uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

berie na vedomie  
 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 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, 
 

odporúča 
 

zahájiť verejné prerokovanie návrhu novely VZN, 
 

navrhuje 
 

zapracovať do dokumentu nasledovné pripomienky: 
 
upraviť § 1, ods. 2, písm. e) 
prevádzkovateľom parkovacích miest: 
1. hlavné mesto alebo mestská časť, alebo, 
2. právnická osoba hlavným mestom alebo mestskou časťou na tento účel 
založená alebo zriadená (so 100 % účasťou mesta alebo mestskej časti), alebo 
3. hlavným mestom alebo mestskou časťou poverená právnická osoba 
 

§ 3, ods. 4 a 5 
Ak bude cena podľa odseku 4 napr. 30 EUR a cena podľa odseku 5 20 EUR, tak bude totožná služba 
(parkovanie v rámci spoplatnených zón s 50% zľavou) spoplatnená rôzne čo je trochu nelogické. 
 

§ 4, ods. 3 



Kontrola úhrady za dočasné parkovanie v informačnom systéme musí byť voľne prístupná cez API, aby si 
ktokoľvek (policajt, úradník, obyvateľ, držiteľ vozidla…) mohol vyťukať EČV a zistiť stav (platnosť, čas, zónu 
a pod.) - ideálne zapracovať do VZN 
 

§ 5 
Treba upraviť celý paragraf, pridať tam obec a slovo najmä. Kontrolu môže vykonávať aj štátna polícia, 
kontrolóri verejného poriadku, občania a pod. Možno spojiť s paragrafom o sankciách alebo poslednú vetu 
prehodiť do par. 6. 
 
Kontrolná a objasňovacia činnosť 
Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonávajú najmä orgány obce a Mestská polícia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Pokuty v blokovom konaní je oprávnené ukladať a vyberať napr. Mestská polícia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a osoby ňou poverené1. 
 

§ 6 
Sankcie, resp. pokuta je jedna vec a tam sa dá doťahovať o tom v blokovom konaní alebo na dopravnom 
inšpektoráte (ak nebude súhlasiť) alebo na súde. Druhá vec je však zaplatenie za parkovné a vzniknutú 
škodu, ktorá obci vznikla. To rieši aj zákon o priestupkoch (§ 58, ods. 1, písm. e). Ak niekto parkuje mimo 
boxu (na tráve, chodníku, vo vozovke) tak vzniká obci škoda, lebo ak by zaparkoval správne tak by musel 
zaplatiť za parkovné. Druhá vec je ak parkuje v boxe a nezaplatí, vtedy musí doplatiť aj za čas, ktorý tam 
stál (ako keď cestujúci MHD musí revízorovi zaplatiť pokutu aj cenu lístku. Najskorší preukázateľný čas 
(kontrolné vozidlo, založenie papuče, CCTV kamera a pod.) až po zavolanie na dispečing parkovacej 
služby (príp. Mestskej polície) je čas, ktorý určite musí doplatiť, ak prizná skorší čas tak podľa neho. 
Nedoplatením parkovného alebo nezaplatením vzniknutej škody (nie nezaplatením pokuty) by sa mal stratiť 
nárok na rezidentskú/abonentskú kartu a zľavu z nej vyplývajúcu pri hodinovom parkovaní. 
 

dvojitá sankcia 
9) Rezidentovi, ktorému bola uložená pokuta v blokovom konaní za porušenie tohto nariadenia alebo v 
priestupkovom konaní v súvislosti s parkovaním na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií, bude 
rezidentská parkovacia karta vydaná až po úhrade uloženej pokuty. 
(10) Uložením pokuty rezidentovi v blokovom konaní za porušenie tohto nariadenia alebo v priestupkovom 
konaní v súvislosti s parkovaním na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií rezident stráca nárok na 
zľavu z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov) podľa ods. 4 a ods. 5 až do úhrady 
uloženej pokuty. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10        za: 8      proti: 2     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 4 
Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe 
realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom 
kraji 
 

Materiál nebol prerokovaný z dôvodu zvolania mimoriadneho Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
 
K bodu 5 
Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre 
Európu. 
 

Materiál nebol prerokovaný z dôvodu zvolania mimoriadneho Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 podľa § 58, ods. 3 a § 84, ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 



K bodu 6 
Rôzne 
Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017. 
Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017. 
 

Materiál nebol prerokovaný z dôvodu zvolania mimoriadneho Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                   predseda komisie 
 
Zapísal: Ing. Patrik Kohan 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 12.02.2018                


