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Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky   

Bratislavy 

Plniteľ úlohy:  Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy   

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Uznesenie č. 202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. pripraviť na základe Vyhľadávacej štúdie možností realizácie záchytných parkovísk 

a parkovacích domov  v hlavnom meste SR Bratislave (2017) zoznam prioritných lokalít 

a plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy a tieto 

v podobe samostatného materiálu predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 30. 06. 2020 

 

2. vypracovať koncepciu výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk v hlavnom meste 

SR Bratislave, pripraviť zoznam prioritných lokalít a predložiť ich na schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 T: 30. 06. 2020 
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3. predložiť návrh optimalizácie linkového vedenia mestskej hromadnej dopravy na základe 

relevantných vstupov, vychádzajúcich z kritérií stanovených hlavným mestom SR Bratislavou 

po prerokovaní s dotknutou mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

         T: 31. 12. 2020 

 

Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 558/2020 časť B bod 3 

podbod 3.9 zo dňa 24. 9. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia T: štvrťročne 

počnúc zasadnutím Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 26. 11. 2020. 

Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 647/2020 časť B bod 3 

podbod 3.4 zo dňa 26. 11. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 18. 2. 2021. 

Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 717/2021 časť B bod 4 

podbod 4.4 zo dňa 18. 2. 2021 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 25. 3. 2021. 

Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 759/2021 časť B bod 3 

podbod 3.2 zo dňa 25. 3. 2021 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 30. 6. 2021. 

 

 

Plnenie uznesenia: 

Návrh nového termínu plnenia predmetného uznesenia v bodoch 1, 2, a 3.  



Body 1 a 2. 

Nakoľko ide o citlivú tému súvisiacu s parkovacou politikou v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave je potrebné spracovaný  materiál ako taký ešte prepracovať s ohľadom na 

projekty, ktoré boli už prezentované verejnosti. Posledný septembrový týždeň zrealizujeme 

prezentáciu k danej téme pre poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, počas ktorej dostanú všetky informácie a odpovede na ich prípadné 

otázky.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predloženie predmetného 

materiálu na októbrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy dňa 21. 10. 2021. 

 
Bod 3. 

Na základe prijatého rozpočtu hlavného mesta, súčasťou ktorého sú aj výdavky určené na 

hradenie služieb vo verejnom záujme (prevádzka MHD) sa pre rok 2021 nepočíta s výdavkami 

určenými na hradenie zvýšených výkonov, ktoré by mali byť použité na posilňovanie MHD 

v súvislosti so zavedením parkovacej politiky. Bez nárastu výkonov nie je zatiaľ možné 

realizovať posilňovanie MHD v súvislosti s parkovacou politikou.   

Súčasná situácia pandémie výrazne ovplyvnila ukazovatele využiteľnosti mestskej hromadnej 

dopravy čím značne ovplyvnila aj spracovávanú analýzu. Z tohto dôvodu bude možné pristúpiť 

k adekvátnej analýze siete MHD až po odznení súčasnej situácie. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predložiť nové priebežné 

plnenie bodu 3 predmetného uznesenia na rokovanie októbrového zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 21. 10. 2021 v rámci  Informácie 

o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 9. 2021. 

 
 


