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      kód uzn. 1.1 
10.4.4 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prekovaní materiálu 
 
 

schvaľuje  
 

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Dôvodová správa 
 
 

Dňa 27. júna 2019 prijalo mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy základné 
legislatívne piliere parkovacej politiky – Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel a Dodatok č. 17 Štatútu hl. m. SR Bratislavy. Zároveň 
mestské zastupiteľstvo prijalo aktualizované Základné pravidlá parkovacej politiky hl. m. SR 
Bratislavy. 
 
Podľa očakávaného harmonogramu prípravy parkovacej politiky bola účinnosť VZN 
č. 8/2019 v rozhodujúcich častiach stanovená na 1. január 2021, pričom do času nadobudnutia 
účinnosti § 1 až 20 a prílohy VZN, najneskôr do 30. apríla 2021, bolo dodatkom Štatútu 
ustanovené tzv. prechodné obdobie, počas ktorého hlavné mesto prenieslo kompetenciu 
vydávať všeobecne záväzné nariadenia podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) na 
mestské časti. Túto možnosť doposiaľ využili mestské časti Petržalka a Nové Mesto. 
 
Koncom augusta roku 2020 spustilo hlavné mesto verejné obstarávanie na „ParkSys“ 
(softvérovú službu poskytovanú dodávateľom pre hlavné mesto, ktorá obsahuje základnú 
funkcionalitu umožňujúcu zriadiť všetky relevantné integrácie a parkovacie služby v 
mestských častiach a parkovacích zónach). Hlavné mesto zároveň pripravuje, resp. realizuje 
ďalšie verejné obstarávania – parkovacia aplikácia, monitorovací systém zabezpečujúci 
kontrolu parkovania, parkomaty, prieskumy a analýzy parkovania v jednotlivých zónach, 
príprava projektov organizácie dopravy a pod. 
 
Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy parkovacej politiky a prebiehajúce procesy sa 
navrhuje posun dátumu účinnosti § 1 až 20 a prílohy VZN č. 8/2019 z 1. januára na 1. október 
2021. V tom čase sa predpokladá spustenie prvých zón regulovaného parkovania v rámci 
celomestskej parkovacej politiky. S uvedeným posunom dátumu súvisí aj predkladané znenie 
dodatku Štatútu, ktoré ma cieľ: 

- umožniť dokončenie pilotných projektov zo strany mestských častí, a to najneskôr 
do 6 mesiacov od posunutého dátumu účinnosti VZN; 

- stanoviť povinnosť mestských častí realizujúcich pilotné projekty navrhnúť 
Bratislave úseky miestnych komunikácií I. až IV. triedy určené na dočasné 
parkovanie motorových vozidiel v mestskej časti a ich zaradenie do zón dočasného 
parkovania najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 
VZN č. 8/2019, t. j. do 1.4. 2022; 

- ukončiť možnosť vydávania nových VZN mestských častí do 31. 12. 2020 – 
v mestských častiach okrem Petržalky a Nového Mesta sa budú spúšťať zóny 
regulovaného parkovania už v rámci mestskej parkovacej politiky. 

 
Návrh bol zaslaný starostkám a starostom mestských častí na pripomienkovanie listom dňa 
02.10.2020. K návrhu vyjadrili pripomienky mestské časti Devínska Nová ves a Rusovce, 
ktoré navrhli predĺžiť termín vydávania VZN mestských častí do 31.03.2021. K návrhu 
taktiež vyjadrila pripomienky mestská časť Nové Mesto, ktorá namietala, že hlavné mesto 
môže na mestské časti preniesť len celú kompetenciu ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v 
zmysle § 6a cestného zákona na konkrétny čas, t. j. nie je možné ukončiť možnosť vydávať 
nové VZN mestských častí a zároveň akceptovať účinnosť existujúcich VZN, rovnako nie je 
možné podľa mestskej časti akceptovať paralelnú účinnosť VZN hlavného mesta a VZN 
mestských častí po 1. októbri 2021. 
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Hlavné mesto sa s uvedenými pripomienkami mestských častí v prvom kole nestotožnilo. 
Návrh bol zaslaný mestským častiam v pôvodnom znení na zaujatie stanovísk miestnych 
zastupiteľstiev dňa 16.10.2020 s lehotou na doručenie stanovísk do 16.12.2020. Ku dňu 
10.12.2020 bolo doručených 6 súhlasných a 0 nesúhlasných stanovísk miestnych 
zastupiteľstiev mestských častí. Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 08.12.2020 
schválila súhlasné stanovisko mestská časť Vrakuňa a nesúhlasné stanovisko mestská časť 
Nové Mesto. 
 
Zároveň na zasadnutí dňa 08.12.2020 schválila Komisia dopravy a informačných systémov 
mestského zastupiteľstva uznesenie, v ktorom navrhuje úpravu Čl. I predkladaného návrhu 
dodatku Štatútu tak, aby boli zohľadnené pripomienky mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Uvedená úprava je prekonzultovaná a odporúčaná aj odborným garantom parkovacej politiky. 
 
Návrh dodatku Štatútu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle 
hlavného mesta v dňoch od 21.10.2020 do 06.11.2020. K návrhu neboli uplatnené žiadne 
pripomienky verejnosti. 
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/Návrh/ 
 

Dodatok č. ..... 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

z ................. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 
písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. ustanovuje: 

 

Čl. I 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 19 sa mení 
a dopĺňa takto: 
 

1. V čl. 58c odsek 2 znie: 

„(2) V období od 1. augusta 2019 do 31. decembra 2020 môže na účely organizovania 
dopravy na území mestskej časti vydať nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
miestnych komunikáciách I. až IV. triedy podľa osobitného predpisu116b) príslušná mestská časť.“. 

2. Čl. 58c sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú: 

„(3) Nariadenie mestskej časti vydané podľa odseku 2 stráca platnosť nadobudnutím účinnosti 
prílohy všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktorá ustanoví úseky miestnych komunikácií určené na 
dočasné parkovanie motorových vozidiel v príslušnej mestskej časti, najneskôr však uplynutím 
šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ak 
mestská časť nerozhodne o skončení jeho platnosti skôr. 

(4) Mestská časť, ktorá vydala nariadenie podľa odseku 2, je povinná navrhnúť Bratislave 
úseky miestnych komunikácií I. až IV. triedy určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel 
v mestskej časti a ich zaradenie do zón dočasného parkovania najneskôr do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.“. 

3. Čl. 91 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: 

„(7) Prechodným obdobím sa na účely odsekov 5 a 6 rozumie doba platnosti a účinnosti 
nariadenia mestskej časti vydaného v súlade s čl. 58c.“. 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 
Ing. arch. Matúš Vallo 

primátor 
 



Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa 08.12.2020 
 
 
 
K bodu 3 
Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika 
(zmena čl. 58c ods. 2, doplnenie čl. 58c ods. 3 a ods. 4, čl. 91 ods. 7). 
 

Materiál uviedol Bc. Ivan Bútora z oddelenia mestskej mobility. Po skončení odbornej diskusie bolo 
hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 

 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 

schváliť 
 

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s úpravou Čl. I v znení: 
 

„Čl. I 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 19 sa mení takto: 
 
V čl. 58c odsek 2 znie:  

„(2) V období od 1. augusta 2019 do nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 a prílohy všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel (ďalej len „prechodné obdobie“), môže na účely organizovania dopravy na území 
mestskej časti vydať nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I. 
až IV. triedy podľa osobitného predpisu116b) príslušná mestská časť.“.“.  
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 13        za: 12      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 1 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 
                                                                      JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v. r. 
              predseda komisie 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Patrik Kohan 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 08.12.2020 
 























Výpis z uznesenia z 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva –12.novembra 2020 

 

VÝPIS 

z uznesenia č. 168/2020 

zo 16. zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory 

konaného dňa 12.11.2020 vo Vajnoroch  

Uznesenie č. 168/2020 

zo dňa 12. novembra 2020 

 

 

Zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy vo veci článku 58 a článku 91 – dočasné parkovanie 

motorových vozidiel 

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní  

 

súhlasí 

 

s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo 

veci článku 58c a článku 91 – dočasné parkovanie motorových vozidiel. 

 

Prítomní:  8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

   Marián Zeman    

Menovité hlasovanie:   

Za:   8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

   Marián Zeman    

Proti:   0     

Zdržal sa: 0   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

  _____________________ 

        Ing. Michal Vlček 

               starosta 

v Bratislave, 13.11.2020 
za správnosť vyhotovenia: Veronika Feketeová 


