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Návrh uznesenia   
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 

A. berie na vedomie 
 
materiál „Rozvoj elektromobility v prostredí hlavného mesta SR Bratislavy“. 
 

B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1. prípravou stratégie hlavného mesta SR Bratislavy na podporu rozvoja elektromobility na 
území hlavného mesta SR Bratislavy.         
             termín: 31.1.2014
          
2. prípravou opatrení uvedených v prílohe č. 3 tohto materiálu do implementačnej fázy. 
 
            termín:   31.3.2014 
         
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Rozvoj elektromobility v prostredí hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Používanie elektrických vozidiel má v svetovom meradle rastúci trend. Každý rok spoločnosti 
globálneho dosahu, ktoré produkujú automobily ponúkajú svojim klientom nové modely 
vozidiel s elektrickým trakčným pohonom, pričom ich cena sa postupne znižuje a technické 
charakteristiky sa zlepšujú. Vo viacerých štátoch sú implementované národné stratégie 
podpory rozvoja elektromobility, ktoré sú podporované rôznymi formami programov 
priamych finančných subvencií v kombinácii s opatreniami nefinančného charakteru. Ich 
cieľom je zväčša dočasne podporiť v rannom štádiu rozvíjajúce sa odvetvie, ktorého prínosy 
pre spoločnosť a lokálne komunity sú: 
• zvýšenie zamestnanosti,  
• zlepšenie životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií CO2  
• zníženie hluku,  
• zníženie negatívnych dôsledkov dopravy na zdravie človeka,  
• zníženie závislosti na fosílnych palivách.  
 
Štandardným prístupom vo vyspelých západoeurópskych krajinách sú doplnkové aktivity 
municipalít a miestnych samospráv, ktoré v rámci svojich pôsobností implementujú programy 
na podporu zavádzania elektromobilov vrátane budovania infraštruktúry. Prirodzene sa tým 
riešia problémy aglomerácií, ktoré riešia typické problémy obyvateľov väčších miest – 
prehustenosť dopravy, nekvalitné ovzdušie, vysoká hlučnosť. Viac o negatívach 
vyplývajúcich z používania spaľovacích motorov v doprave v prílohe č.1. 
 
Súčasný stav 
 
Nástroje na podporu rozvoja elektromobility vyžadujú predovšetkým záujem a angažovanosť 
predstaviteľov mesta. Vhodnými opatreniami možno výrazne zlepšiť súčasný stav aj bez 
zásadnejších nárokov na zdroje z rozpočtu v hlavnom meste Slovenskej republiky – 
Bratislava v oblasti podpory rozvoja elektromobility. Nedostatočné finančné možnosti mesta 
Bratislava v ostatnom období preto nemožno chápať ako principiálny dôvod nedostatočného 
proaktívneho prístupu predstaviteľov mesta v tejto oblasti. Súčasný stav aktivít mesta 
Bratislava oblasti podpory elektromobility možno charakterizovať ako pasívny, reagujúci na 
aktivity jednotlivých subjektov pôsobiacich v tejto oblasti, ktorého výsledky sú skôr 
informačno – propagačného charakteru. Tento stav sa zmenil práve počas týždňa mobility, 
kde primátor mesta podpísal memorandum so Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu 
(SEVA) na rozvoj elektromobility. 
 
Mesto Bratislava musí mať vlastnú stratégiu, ktorá by vyhodnotila možnosti prínosov 
elektromobility na zvýšenie kvality života obyvateľov mesta, stanovila ciele a definovala 
krátkodobé a dlhodobé nástroje podpory, spolu so spôsobom merania dosiahnutých 
výsledkov. V súčasnosti nebola zo strany predstaviteľov mesta Bratislava elektromobilita 
chápaná komplexne, zároveň sa nevyužili príležitosti v oblasti zlepšovania životného 
prostredia a pozitívneho vplyvu na obyvateľov mesta Bratislavy, ktoré elektromobilita 



prináša. Navyše možno predpokladať aj podporu EÚ pri realizácií progresívnych projektov 
v oblasti elektromobility v ďalšom finančnom období. 
 
Na druhej strane, na území hlavného mesta Bratislava existuje dostatočný vedomostný 
potenciál i podnikateľské zázemie, ktoré sa téme elektromobility dlhodobejšie venuje 
a ktorých výsledky práce sa odzrkadlili v realizácii a prevádzke 2 rýchlodobíjacích staníc pre 
elektromobily, niekoľkých stojanov (alt. „wallboxov) pre pomalé dobíjanie, 1 stanice na 
výmenu batérií a prevádzky niekoľkých elektromobilov. Mesto Bratislava už niekoľko rokov 
organizuje podujatie Dni mobility, predstavitelia mesta propagujú elektromobilitu používaním 
elektrovozidla a niekoľkých elektroskútrov ako výsledok spolupráce so Západoslovenskou 
energetikou, a.s. člen skupiny EON v rámci projektu VIBRATe. Na území mesta Bratislava 
pôsobí niekoľko subjektov, ktoré sa intenzívne problematike elektromobility venujú. V apríli 
2012 vznikla Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), ktorá spolu s jej členskými 
organizáciami – napr. MyEnergy, a.s.- iniciátor inovatívneho projektu GreenWay, 
Západoslovenská energetika, a.s. člen skupiny EON, Východoslovenská energetika, a.s. člen 
skupiny RWE, Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel a ďalší sa intenzívne venujú 
propagácii a zavádzaniu elektromobility. Dôležité je spomenúť i plánovanú výrobu sériového 
elektrovozidla vo výrobnom závode v bratislavskom Volkswagene, ktoré sa etablovalo práve 
počas týždňa elektromobility za prítomnosti primátora mesta a ďalšie aktivity dílerov 
výrobcov elektromobilov – napr. spoločnosti Nissan. 
 
Mnohé väčšie európske mestá majú niekoľkoročné skúsenosti s holistickým prístupom 
k podpore elektromobility. Viac informácií možno nájsť v prílohe č.2 tohto dokumentu. 
Z uvedených výsledkov a prístupov je možné čerpať inšpiráciu aj pri riešení súčasného stavu, 
ktorý môžeme charakterizovať ako nevyužitý potenciál a malý záujem, ktorý predstavitelia 
mesta Bratislava v porovnaní s ostatnými európskymi hlavnými mestami v oblasti 
elektromobility doposiaľ dosiahli. 
 
Návrh opatrení ako základné východiská stratégie mesta Bratislavy na podporu rozvoja 
elektromobility na území mesta Bratislavy 
 
Vychádzajúc z pozitívnych výsledkov dosiahnutých v západoeurópskych mestách v oblasti 
rozširovania sa elektromobility možno identifikovať efektívne nástroje podpory zo strany 
miestnej samosprávy aj pre mesto Bratislava. 
 
V rámci stratégie rozvoja elektromobility možno aj bez hĺbkovej analýzy súčasného 
stavu operatívne prijať také opatrenia, ktoré začnú pozitívne pôsobiť na prostredie a 
podporia rozvoj elektromobility na území mesta Bratislavy. Zároveň je treba na začiatku 
identifikovať také nástroje, ktoré nebudú vyžadovať zdroje z rozpočtu mesta. Návrh opatrení 
je uvedený v Prílohe č. 3 tohto dokumentu. 
 
Zavedenie týchto opatrení na podporu elektromobility, ktoré nezaťažujú mestský rozpočet, 
vytvorí základný výstup budúcej stratégie na podporu elektromobility zo strany hlavného 
mesta Bratislavy. Príprava tejto stratégie a jej schválenie a príprava na implementáciu bude 
vyžadovať dodatočný časový priestor cca. 4 mesiace. V prípade, že tieto opatrenia budú 
pripravené na implementáciu, po schválení stratégie možno očakávať v krátkodobom 



horizonte čiastkové výsledky ich pôsobenia a významnejší rozvoj elektromobility na území 
hlavného mesta SR Bratislavy. Obsahom stratégie rozvoja elektromobility mesta Bratislava 
bude: 
• analýza lokálnych podmienok,  
• identifikovanie subjektov, s ktorými sa môže pri implementácii stratégie spolupracovať,  
• analýza a návrh iných opatrení na podporu rozvoja elektromobility, v závislosti od 

finančných možnosti a podpory štátu v oblasti rozvoja elektromobility.  
 
Pod gesciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa momentálne pripravuje Návrh 
stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo 
Slovenskej republiky, ktorý má byť po ukončení pripomienkového konania schválený vo 
Vláde Slovenskej republiky do konca roku 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1.  
 
Negatíva vyplývajúce z používania spaľovacích motorov v doprave a neudržateľnosť 
súčasného stavu 
 
Zvyšujúca sa intenzita dopravy znásobuje negatívne dôsledky prejavujúce sa na zdraví 
obyvateľstva a životnom prostredí, vytvára tlak na ekonomickú dostupnosť dopravy 
a energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky. Zatiaľ, čo podiel emisií vyprodukovaných v 
stacionárnych zdrojoch (akými sú výroba energie alebo priemysel) klesá, podiel emisií z 
dopravy sa neustále zvyšuje, čím sa prehlbuje neudržateľnosť takto nastaveného dopravného 
systému. Od roku 1990 sa emisie pochádzajúce z dopravy zvýšili o 32,3%. Preto je potreba, aj 
s ohľadom na stanovený emisný cieľ Slovenskej republiky do roku 2020, venovať zvýšenú 
pozornosť zavádzaniu účinných politík a opatrení na zastavenie negatívneho vývoja tvorby 
emisií v cestnej doprave na Slovensku a v ešte väčšej miere na území hlavného mesta - 
Bratislavy. 
 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala v roku 2012 po období dlhodobého 
skúmania vyjadrenie, ktoré potvrdzuje, že  exhaláty z dieselových motorov sú karcinogénom 
pre ľudí, pričom ich pôsobenie zvyšuje riziko rakoviny pľúc. ((WHO), 12.6.2012) 
 
Negatívnym sprievodným javom, ktorý priamo súvisí s dopravou je zvyšovanie hladiny hluku 
v dotknutom území na obyvateľov mesta. Európska agentúra pre životné prostredie ešte 
v roku 2009 zverejnila správu, podľa ktorej mesto Bratislava patrí k najhlučnejším hlavným 
mestám v Európe. Ako hlavný zdroj hluku je identifikovaná doprava.  
 
Projekt UNDP/GEF „Udržateľná doprava v Bratislave“  prezentuje túto informáciu: 
„Konkrétne emisie z motorových vozidiel v Bratislave rastú ročne o 5%. Je to spôsobené 
zvyšujúcim sa počtom motorových vozidiel denne prítomných v hlavnom meste, zvýšený 
počet prejazdených kilometrov a času stráveného vo vozidlách. Neustále sa znižuje počet 
osôb prepravených verejnou hromadnou dopravou (75:25 v roku 1993 a 59:41 v roku 2007).” 
(Bratislave", 2013) 
 
Z tohto dôvodu je nevyhnutné v doprave implementovať alternatívu k súčasnému stavu, 
spĺňajúcu ekonomické, ekologické aj sociálne aspekty udržateľnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2 
 
Príklady podporných opatrení pre rozvoj elektromobility vo vybratých 
západoeurópskych mestách 
  
V Holandsku sú zavedené daňové opatrenia na podporu elektromobility. Do roku 2015, je 
vyčlenený rozpočet 9 mil. €  na implementovanie národného akčného plánu, ktorý obsahuje 
rad aktivít pre stimuláciu elektromobility v zameraných oblastiach a životaschopných 
segmentov trhu, pre posilnenie medzinárodnej spolupráce a partnerstva, rozvinutie 
komunikácie, výskumu a monitoringu. Okrem toho, vláda ponúka príležitosti pre stimuláciu 
elektromobility a usiluje sa o účasť v európskych projektoch a víta možnosti spolupráce 
s ostatnými krajinami. 
 
ROTTERDAM 
Hlavným poslaním programu „Rotterdam Electric“ je vytvoriť vhodné podmienky na 
urýchlenie zavedenia elektromobilov v Rotterdame, tretieho najväčšieho prístavného mesta na 
svete. Cieľom je dosiahnuť 1000 elektrických vozidiel do piatich rokov a 200 000 do roku 
2025. Tento program podporuje prvých majiteľov elektromobilov pri realizácii nabíjacej 
infraštruktúry, a to tak, že domáce nabíjanie čiastočne preplatí. Rotterdam inštaluje nabíjacie 
miesta v centre mesta a verejných parkovacích plochách. Inovácia je tiež súčasťou programu, 
kde pokračujúci vývoj elektromobilov stimulujú pilotné projekty. 
 
AMSTERDAM 
Do roku 2015 sa predpokladá, že v Amsterdame na cestách bude jazdiť 10 000 
elektromobilov. Hoci ceny  
elektrických vozidiel (EV) sú vyššie v porovnaní s cenami tradičných automobilov, 
zväčšujúcou sa výrobou elektrických áut bude ich cena klesať. 
 
Car2Go 
V novembri 2011 bol spustený projekt Car2Go s 300 2-miestnymi elektrickými autami. Auta 
sú dostupné na verejných parkoviskách v business centrách bez toho, aby sa používatelia 
viazali k určitému miestu/času. Vozidlá majú dojazd 135km a čas je účtovaný po minútach 
(0,29€/min., 12,9€/hod.). 
 
EV dotačný systém 
Mesto Amsterdam zaviedlo dotačný systém pre podporu spoločností, ktoré plánujú využívať 
elektromobily, e-taxíky a elektrické nákladné automobily na zásobovanie ako hlavný 
dopravný prostriedok po celom meste. Mesto tým verí, že sa stane zeleným dopravným 
uzlom. (Dotácie pre osobné autá: 5 000 €, taxi: 10 000 €, nákladné autá: 40 000 €). Mesto má 
prostriedky vo výške 8,6 mil. € do konca roka 2015. Výsledkom dotačného systému z roku 
2009 bolo, že sa zaobstaralo viac ako 200 elektrických vozidiel. 
 
 
 
 
 



BARCELONA 
STIMULY 

ŠTÁTNE 

• priame dotácie na nákup EV, 
• zmeny v registračnej dani, 
• parkovanie na kontrolovaných 

parkoviskách, 

MESTSKÉ 

• daňové výhody: až do 75% z registračnej 
dane z vozidla, 

• zadarmo nabíjanie pre elektromobily na 
verejných komunikáciách do konca roka 
2012, 

• zadarmo parkovanie v regulovaných 
oblastiach pre obyvateľov Barcelony so 
100% elektromobilmi, 

• nové verejné parkoviská s 2% priestorom 
vyhradeným pre elektromobily. 

 
Samospráva Barcelony má viac ako 280 plug-in elektromobilov a hybridných vozidiel vo 
svojom vozidlovom parku.  
 
Mesto Barcelona spolu so súkromným konzorciom definoval systém zdieľania áut. Ide o prvý 
systém zdieľania elektrických áut, založený na koncepte „Mobilita na vyžiadanie“ vyvinutá 
pre MIT (Massachusetts Institute of Technology) v Bostone. Tento nový systém je zlepšením 
oproti už existujúcim systémom, pretože používatelia získajú prístup k vozidlu na vyžiadanie 
a vyzdvihnúť/vrátiť ich môžu, kde si vyberú. 
 
LIVE Barcelona (Logistics for the  Implementation of Electric Vehicles) 
LIVE je platforma otvoreného verejného a súkromného sektoru, ktorá bola vytvorená 
s cieľom: 
• podpory rozvoja a propagácie projektov v rámci elektromobility, 
• podpora vytvárania miestnych spolkov, národných a európskych projektov, technológií 

a poznatkov z vysokých škôl a profesionálneho prostredia, 
• organizovanie podujatí a aktivít, ktoré implementujú elektromobilitu v Barcelone, 
• podpora budovania nabíjacích staníc na verejných a súkromných parkoviskách 

v metropolitných oblastiach Barcelony. 
Platforma LIVE je podporovaná vládou Katalánska, Mestskou radou Barcelony, španielskou 
vládou, SEAT, ENDESA a SIEMENS. Prostredníctvom svojich internetových stránok 
a sociálnych sietí poskytuje praktické informácie pre používateľov elektromobilov.  
 
BERLÍN 
PODPORA 

NÁRODNÉ 

• 10 rokov oslobodenie od platenia dane za 
auto, 

• prenosná EČV, 
• zdaňovanie firemných áut (v príprave), 

LOKÁLNE 

• celková koncepcia stratégie: Územný plán 
pre dopravu, 

• vývoj jednotnej platformy pre informácie 
a údaje, 

• participácia v ďalšej demonštrácii 
projektov za finančnej výpomoci štátu, 

 



V marci 2011 zverejnený Akčný plán pre elektromobilitu Berlín 2020 si stanovil 3 hlavné 
ciele:  
1. zlepšiť kvalitu života obyvateľov využitím potenciálu elektromobility redukovať hluk 

a emisie,  
2. trvalo udržateľným rozvojom posilniť hospodárstvo a tvorbu nových pracovných miest 

pre kvalifikovaných pracovníkov,  
3. podporiť rozvoj nových technológií a služieb a propagovať ich prostredníctvom 

„výkladnej skrine“   elektromobilov (používania elektromobilov v praxi ako vzor). 
 
Berlín je lídrom v oblasti používanie ekologicky šetrných druhov dopravy. Zhruba polovica 
všetkých domácností v Berlíne nemajú vlastné autá. To sú priaznivé podmienky pre 
intermodálnu mobilitu a modely zdieľania automobilov, ktoré sa zameriavajú na flexibilnú 
voľbu a druhy dopravy, koncepty a produkty. 
 
Berlín podporuje zavádzanie alternatívnych pohonov vo svojich vozidlových parkoch a začal 
transformovať svoj  vozový park na elektrické a hybridné autá. Rôzne projekty so zdieľaním 
e-flotíl a e-vozidiel prebiehajú alebo sa plánujú, napr. projekt Initiative 120, čo je koncept na 
testovanie alternatívnych pohonov hliadkových vozov berlínskej polície. 
 
E-city Logistics 
Projekt s úspechom demonštroval potenciál pre elektrický pohon úžitkových vozidiel na 
rozvoz v rámci mesta. Vzhľadom k nízkej hlučnosti elektromobilov, môže dodávanie tovaru 
byť predĺžené aj mimo špičku a v noci, čo by umožnilo dodávateľov vyvarovať sa zápcham 
v špičke. 
 
Agentúra pre elektromobilitu –eMO 
Založená s úmyslom, aby sa Berlín stal poprednou európskou metropolou v elektromobilite. 
Agentúra spája všetky činnosti spojené s elektromobilitou, podporuje ich za pomoci berlínskej 
vlády, podnikateľov, inštitúcií a vedy. V Berlíne sa spojil automobilový priemysel 
s poskytovateľmi služieb a dodávateľmi energií za účelom testovania riešení dopravy 
budúcnosti. Miestna, národná a medzinárodná spolupráca bude zameraná na prehĺbenie 
a rozšírenie.  
 
HELSINKY 
Eco Urban Iniciatíva (EUL) je vývojová platforma pre rozvoj miest a technológie súvisiace 
s elektromobilitou. Cieľom EUL je výskum, testovanie a predvádzanie vlastností a funkčnosti 
elektrických vozidiel, vrátane rôznych riešení nabíjania. Iniciatíva pracuje na otvorenej 
platforme, umožňuje vývoj a využitie všetkých typov zariadení a služieb. Iniciatíva má 3 
rozmery: regionálny, orientácia na výskum a komerčný. V EUL participujú popredné mestá, 
spoločnosti ako Synocus a Valmet Automotive, organizácie verejného sektora, univerzity 
a výskumné organizácie. 
 
EUL: Electric Traffic Helsinki Test Bed (Electric.fi)  
Projekt spolupráce, ktorý má za cieľ výskum a rozvoj, spájanie projektov, ktoré navrhujú 
systém služieb elektromobility v rámci ekosystému budúcnosti. Projekt funguje na báze 
unikátnej spolupráce verejného a súkromného sektoru, a to 20 fínskymi a medzinárodnými 



spoločnosťami, 5 mestami, 3 inštitúciami vzdelávania a výskumu, ako aj miestnymi 
a národnými autoritami. 
 
ŠTOKHOLM 
Stimuly vlády: 
• majitelia elektrovozidiel sú oslobodení od platenia dane za vozidlo prvých 5 rokov, 
• znížená daň za firemné vozidlá, ak sú elektrické, 
• Super Clean Car Premium – od januára 2012, kúpou elektrického automobilu dostane 

občan príspevok od štátu 4 000 €. 
 
V októbri 2011 mesto Štokholm a Vattenfall (energetická spoločnosť) dohodli kontrakt, na 
ktorom sa podieľalo šesť dodávateľov vozidiel a 296 iných organizácií (obce, krajské rady, 
súkromné spoločnosti). Grant v podobe 5 000 € udelených na obstaranie každého z prvých 
1000 elektrických vozidiel zakúpených na základe tohto kontraktu. Dobré ráno pani 
Beratsová;prosím Vás na stretnutie pod gesciou p. riaditeľa Gajarského. V priebehu prvého 
roku bolo zakúpených 850 vozidiel a 400 dodávok bolo možné zakúpiť v priebehu 1 roka. 
 
PARÍŽ 
V decembri 2011 mesto Paríž predstavilo elektromobil Bluecar, ktoré bolo možné využívať 
formou krátkodobého prenájmu na 250 staniciach umiestnených v rámci mesta Paríž. Ide 
o pokračovanie úspešného programu Vélib – bicyklového „sharing“ programu, pričom práve 
využívanie elektromobilu  Bluecar  prostredníctvom „car sharingovej“ schémy Autolib je 
samosprávou Paríža vnímané ako komplementárny systém k verejnej doprave, pričom 
predstavuje zároveň alternatívu k súkromnému vlastníctvu vozidla.  
 
V roku 2012 bolo v systéme Autolib 1750 elektromobilov, 5000 nabíjacích miest a 710 staníc 
potrebných na prevádzku tejto najúspešnejšej car sharingovej schémy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 
 
Návrh opatrení na podporu rozvoja elektromobility na území mesta Bratislavy bez 
zásadných požiadaviek na zdroje mesta 
 
 
1. Získať dostatočné skúsenosti z prevádzky elektromobilov vozidlových parkov z iných 
miest v Európe a ich prínosy zapracovať do stratégie rozvoja elektromobility na území hl. m. 
SR Bratislavy a spôsobu obstarávania elektrovozidiel do vozidlového parku mesta 
Bratislava a mestských organizácií, kde to môže mesto Bratislava presadiť. Základným  
predpokladom je, že celkové náklady na prevádzku a vlastníctvo elektromobilu sú rovnaké, 
resp. nižšie ako u vozidiel obdobnej kategórie so spaľovacím motorom a prevádzkové 
vlastnosti elektromobilu sú vyhovujúce.  
Toto opatrenie sa bude vždy realizovať pri obmene vozidlového parku, pričom relevantné 
podklady ohľadom vhodnosti elektromobilov spracuje príslušné oddelenie vnútornej správy. 
Realizáciou tohto opatrenia mesto Bratislava získa priame skúseností s používaním 
a prevádzkou elektromobilov, zároveň poskytne pozitívny príklad pre ostatné subjekty 
verejnej a štátnej samosprávy i širšiu verejnosť a potenciálne ušetrí finančné prostriedky.  
 
Zodpovedný: Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
Termín: priebežne 
 
3. Upraviť  režim na vstup do pešej zóny mesta pre zásobovanie prevádzok (napr. rozšíriť 
vstup od 04.00 – 09.00, pričom medzi 04.00-6.30 a 08.00 – 09.00 by mohli vstúpiť iba autá za 
účelom zásobovania, ktorých hlučnosť pri preprave je nižšia ako xx.xx  dB / alternatívne 
špeciálne nálepky/oprávnenie. Realizáciou tohto opatrenia sa zníži hlučnosť, ktorá je 
dôsledkom dopravnej činnosti pri zásobovaní jednotlivých prevádzok umiestnených v centre 
mesta. Prevádzkovanie z jednej prevádzky, ktorá má elektromobily bude efektívne a bez 
jednotlivých vozidiel každej prevádzky zaťažovať pešiu zónu. 
 
Zodpovedný: Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
Termín: pripraviť do implementačnej fázy do 31.1.2014 
 
4. Aktívny prístup na zmene legislatívy pri umožnení  využívania vyhradených jazdných 
pruhov pre autobusy, car polling a elektromobily. Realizáciou tohto opatrenia sa vytvorí pre 
spotrebiteľa dodatočný stimul pre obstaranie elektromobilu. 
 
Zodpovedný: Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
Termín: pripraviť do implementačnej fázy do 31.1.2014 
 
5. Vytvorenie 30 dodatočných bezplatných parkovacích miest vyhradených len pre 
elektromobily v centre mesta Bratislava (alternatívne aj bez nabíjacej infraštruktúry). 
Potrebnú infraštruktúru zabezpečí energetická spoločnosť alebo asociácia. Mesto bude 
nápomocné pri administratívnych konaniach. 
Realizáciou tohto opatrenia sa vytvorí pre spotrebiteľa  dodatočný stimul pre obstaranie 
elektromobilu. 



 
Zodpovedný: Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
Termín: pripraviť do implementačnej fázy do 31.1.2014 
 
6. Upraviť Metodiku kapacitného posúdenia pre novú investičnú výstavbu developerských 
projektov a tam, kde to pôsobnosť mesta umožňuje, zabezpečiť, aby aspoň 3% parkovacích 
miest bolo vyhradených parkovacím miestam pre elektromobily s príslušnou nabíjacou 
infraštruktúrou. Realizáciou tohto opatrenia sa vytvorí pre spotrebiteľa  dodatočný stimul pre 
obstaranie elektromobilu. 
 
Zodpovedný: Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
Termín: pripraviť do implementačnej fázy do 31.1.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výpis 
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informa čných systémov  MsZ 

zo dňa  09.10.2013 
 
 
 
K bodu 2 
Rozvoj elektromobility v prostredí hlavného mesta S R Bratislavy. 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ hlavného mesta SR Bratislavy po 
prerokovaní materiálu 
 
O d p o r ú č a 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1. Zobrať na vedomie 
materiál „Rozvoj elektromobility v prostredí hlavného mesta SR Bratislavy“ 
 
2. Poveriť 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
2.1. prípravou stratégie mesta Bratislavy na podporu rozvoja elektromobility na území 
hlavného mesta SR Bratislavy 
termín: 31.1.2014 
 
2.2. prípravou opatrení uvedených v prílohe č. 3 tohto materiálu do implementačnej fázy 
termín: 31.3.2014 
 
 
Hlasovanie:      prítomní: 6         za: 5          proti: 0     zdržal sa: 1           nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 

     Mgr. Bc. Jozef Uhler, v.r. 
                                                            predseda komisie 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
 
V Bratislave 09. 10. 2013 



Rozvoj elektromobility v prostredí hlavného mesta SR Bratislavy  

kód uzn.: 10.4.2 

 

Uznesenie č. 981/2013 
     zo dňa 10. 10. 2013 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
1. zobrať na vedomie 
materiál „Rozvoj elektromobility v prostredí hlavného mesta SR Bratislavy“. 
 
2. poveriť  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2.1 prípravou stratégie hlavného mesta SR Bratislavy na podporu rozvoja elektromobility na 

území hlavného mesta SR Bratislavy.         
T: 31.1.2014    

      
2.2 prípravou opatrení uvedených v prílohe č. 3 tohto materiálu do implementačnej fázy. 
 

T:   31.3.2014 

- - - 

 


