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      kód uzn. 10.4.4 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prekovaní materiálu 
 
 

schvaľuje  
 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej Republiky Bratislavy 
č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 
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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. v znení neskorších predpisov 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. 
 
Začiatkom roka 2021 spúšťa hlavné mesto prípravu obsahovej aktualizácie VZN č. 8/2019, okrem 
iného napríklad grafické zobrazenie prílohy s úsekmi miestnych komunikácii na spoplatnené 
parkovanie a definovanie tzv. prienikových rezidentských zón. Navrhované úpravy budú tiež 
zohľadňovať skúsenosti z pilotných projektov mestských častí Petržalka a Nové Mesto. 
 
 
Predkladaný návrh VZN bol zaslaný mestským častiam na zaujatie stanovísk miestnych 
zastupiteľstiev dňa 16.10.2020. V rámci 30-dňovej lehoty bolo prijatých 6 stanovísk miestnych 
zastupiteľstiev. Dodatočne schválili kladné stanoviská aj miestne zastupiteľstvá mestských častí 
Nové Mesto (08.12.2020) a Vrakuňa (08.12.2020). 
 
Mestská časť Číslo uznesenia Znenie uznesenia 
Čunovo č. 129/2020 

02.11.2020 
Miestne zastupiteľstvo nemá pripomienky k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
Republiky Bratislavy, ktorým sa mení VZN č. 8/2019 hl. m. 
SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

Devínska 
Nová Ves 

č. 74/11/2020 
11.11.2020 

Miestne zastupiteľstvo súhlasí s návrhom Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. .../2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel predložené listom hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 16.10.2020. 
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Jarovce č. 126/2020 
28.10.2020 

Miestne zastupiteľstvo (...) súhlasí s návrhom všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej Republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

Ružinov č. 289/XVI/2020 
08.11.2020 

Miestne zastupiteľstvo (...) berie na vedomie návrh všeobecne 
záväzného nariadenia č. .../2020, ktorým sa mení všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

Staré Mesto 
 

č. 106/2020 
03.11.2020 

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje stanovisko Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení: 
Miestne zastupiteľstvo k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. .../2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel nemá 
pripomienky. 

Vajnory č. 169/2020 
12.11.2020 

Miestne zastupiteľstvo (...) súhlasí s predloženým návrhom 
VZN hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN č. 8/2019 o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel a opätovne žiada 
zapracovať nezapracované pripomienky schválené miestnym 
zastupiteľstvom uznesením č. 59/2019 zo dňa 16. 5. 2019. 
/výpis 11 pripomienok/ 

 
K požiadavke mestskej časti Vajnory na zapracovanie pôvodných pripomienok k parkovacej 
politike z r. 2019 uvádzame, že viaceré z nich sa netýkajú samotného VZN, ale iných častí 
parkovacej a dopravnej politiky. Predmetom aktuálne predkladanej zmeny VZN je len posun 
dátumu účinnosti. Obsahovými zmenami VZN sa bude hlavné mesto zaoberať v priebehu budúceho 
roka. 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle hlavného 
mesta dňa 18.11.2020. V stanovenej lehote do 30.11.2020 neboli doručené žiadne pripomienky 
verejnosti k návrhu. 
 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 09.12.2020. 
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Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2020 
z ................., 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 
ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 

  

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel sa mení takto: 

V § 22 sa slová „1. januára 2021“ nahrádzajú slovami „1. októbra 2021“. 

  

Čl. II 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor 

 



Výpis zo záznamu z rokovania 
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa 06.10.2020 
 
 

 
K bodu 3 
Stav prípravy parkovacej politiky a súvisiace zmeny VZN. 
 
 

Materiál uviedli Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku z Implementačnej 
jednotky a Pavol Krajčík, BSBA. z oddelenia dopravného inžinierstva. Po skončení odbornej diskusie bolo 
hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  
 

berie na vedomie 
 

Stav prípravy parkovacej politiky a súvisiace zmeny VZN. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 15        za: 15      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 
                                                                      JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v. r. 
              predseda komisie 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Patrik Kohan 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 06.10.2020 
 
 



Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa 08.12.2020 
 
 

 
K bodu 2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení VZN hl. m. SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 
 

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   všeobecne   záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej   republiky Bratislavy č.   
.../2020,   ktorým   sa   mení   všeobecne   záväzné   nariadenie   hlavného   mesta Slovenskej Republiky 
Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 13        za: 13      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 
                                                                      JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v. r. 
              predseda komisie 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Patrik Kohan 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 08.12.2020 
 


