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Bratislava, december 2017 

 



 

Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu 

 

 

A. ž i a d a 

Ing. Mgr. Dušana Pekára, starostu 

Aktualizovať vhodné lokality a pozemky na rozširovanie a budovanie kapacít parkovacích 

miest na území MČ Bratislava – Ružinov v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR 

Bratislavy.       

Termín: február 2018 

 

B. odporúča 

Ing. Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi  

Začať rokovania so súkromnými vlastníkmi pozemkov vhodných na rozširovanie a budovanie 

kapacít parkovacích miest na území MČ Bratislava – Ružinov o možnosti odkúpenia časti 

pozemkov. 

Termín: február 2018 

 

C. ž i a d a 

Ing. Mgr. Dušana Pekára, starostu 

 

Zapojiť výnosy z príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na rozširovanie a budovanie kapacít 

parkovacích miest na území MČ Bratislava - Ružinov.     

       Termín:  Priebežne 

 

D.              odporúča 

 

Ing. Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi  

Zriadiť komisiu pre dopravu pri MZ Bratislava - Ružinov. 

 

Termín: Priebežne 



D ô vo d o v á   s p r á v a 

 

Stav statickej dopravy je problém, ktorý je potrebné v našej mestskej časti akútne a 

systematický riešiť. Súčasná kapacita parkovacích miest nezodpovedá trvalému nárastu počtu 

osobných motorových vozidiel v MČ Bratislava – Ružinov. 

 

1. Inštitucionalizácia parkovacej politiky 

 

MZ Bratislava - Ružinov dňa 26. 4. 2016 neschválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné 

parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia, 

http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/zasadnutie/id:416 (materiál nezískal dostatočný počet 

hlasov) 

 

Na tom istom zasadnutí bolo prijaté uznesenie č. 262/XIV/2016 o zriadení dočasnej komisie 

pre jednotnú parkovaciu politiku. Parkovacia komisia MZ Bratislava - Ružinov, ktorá je 

poradným orgánom a jej zasadnutia sú neverejné mala zintenzívniť smerovanie našej 

parkovacej politiky.  Len na škodu veci je tá skutočnosť, že zápisnice z jej rokovania nie sú 

zverejnené a verejnosť nie je o jej činnosti informovaná. Komisia je dočasná a na rozdiel od 

iných komisii nemá svoj štatút a štruktúru, zasadá nepravidelne.  

 

V súčasnom období spravujú problematiku dopravy (parkovacej politiky) dve komisie: 

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (ďalej KÚPŽPaD) a dočasne 

zriadená parkovacia komisia. Pritom KÚPŽPaD konštatuje, že parkovacia politika 

v súčasnosti nie je koncepčná a ani riadne pripravená. Zavedenie parkovacej politiky formou 

vyznačenia riadnych a legálnych parkovacích miest a následná perzekúcia doteraz 

tolerovaného parkovania, ktoré nie je v súlade so zákonom by spôsobila chaos v MČ 

Bratislava – Ružinov a zákonite by viedla k masívnej nespokojnosti obyvateľstva. Zápisnica 

č.2/2017 z 27. 2. 2017,  http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/zasadnutie/id:527 ) 

 

Tento kompetenčný dualizmus by mohol byť eliminovaný zriadením samostatnej komisie pre 

dopravu, kde by bola obsahovo začlenená aj parkovacia politika tak ako to je v MČ Karlová 

Ves, Nové Mesto, Staré Mesto. Ak vstúpi do platnosti celomestská parkovacia politika v 

Bratislava, bude dôležité reagovať na jej implementáciu sústavné a systematický. 

  

2. Prieskum a štúdia riešenia parkovania 

 

Prvým krokom parkovacej komisie bolo rozhodnutie o tom, že je nevyhnutné zmapovať 

oblasť celého Ružinova formou prieskumu statickej dopravy o skutočných počtoch osobných 

motorových vozidiel. Na druhej strane druhým dôležitým údajom zistením týmto prieskumom 

je skutočný počet parkovacích miest v mestskej časti Ružinov. 

http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/zasadnutie/id:416
http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/zasadnutie/id:527


 

Prieskum statickej dopravy vo vybranej oblasti MČ Bratislava - Ružinov poukázal už na 

niektoré údaje, ktoré možno zovšeobecniť: 

 

• Nedostatočnosť parkovacích miest, pretože celková priemerná obsadenosť parkovacích 

kapacít je 107% vo vybranej lokalite.  

• Najviac problematické lokality sú vnútrobloky, kde priemerné hodnoty obsadenosti 

dosahovali vo večerných hodinách 127% obsadenosť  

• Kritická vyťaženosť parkovacích miest je v pracovných dňoch 110% obsadenosť. 

• Najmenšia vyťaženosť parkovacích  miest je  cez víkend 95% obsadenosť. 

 

Ďalšie údaje budú k dispozícii po komplexnom ukončení prieskumu ale už teraz je evidentné, 

že počet parkovacích miest je nedostatočný. 

   

3. Rokovať s vlastníkmi pozemkov o možnosti rozširovania parkovacích kapacít  

 

V predchádzajúcom volebnom období bola vypracovaná a predložená MZ Bratislava - 

Ružinov: „Štúdia riešenia parkovania v mestskej časti Bratislava - Ružinov”, 

http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/0/1211/bod-8.pdf. Táto štúdia odporučila 20 z 57 

vybraných lokalít na území Ružinova, ktoré by boli vhodné na rozšírenie parkovacích kapacít. 

Väčšina pozemkov je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy ale aj súkromných 

vlastníkov. Tieto rokovania budú zložité a časovo náročné a to je dôvod,  prečo začať 

rokovania už teraz. 

 

 

4. Financovanie rozširovania a budovania kapacít parkovacích miest  

 

Jedným zo zdrojov príjmov rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov je i novo zavedený miestny 

poplatok za rozvoj: Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon č. 375/2016 Z. z. 

 

Použitie výnosu z poplatku  v zmysle § 11 

 

 Výnos je príjmom rozpočtu obce 

• v Bratislave prerozdelenie medzi mesto a mestské časti - štatút hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 Výnos sa použije na úhradu nákladov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku 

na tento účel: 

• zariadenia starostlivosti o deti 

• slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb 

• sociálneho bývania 

• školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie 

• zdravotníckeho zariadenia 

• verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene 

• miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry 

http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/0/1211/bod-8.pdf


 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov, dňa 7. 2. 2017 schválilo VZN o 

miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov s účinnosťou od 1. 

marca 2017, http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/1/10846/mz_xxiv_bod_10_navrh-vzn-

o-poplatku-za-rozvoj.pdf 

 

Už spomínaná štúdia riešenia parkovania v Ružinov poukazuje na to, že väčšina pozemkov 

pre budovanie nových parkovacích kapacít je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

alebo súkromných vlastníkov. Zákon umožňuje použiť výnos z poplatku na budovanie 

parkovacích plôch ale aj úhradu nákladov súvisiacou so stavbou vrátane vysporiadanie 

pozemkov. 

 

 

 

 

Záver 

 

Rozširovanie a budovanie kapacít parkovacích miest by malo byť trvalou a sústavnou 

prioritou na území mestskej časti Bratislava - Ružinov. Kvalita života v Ružinove bude 

hodnotená aj riešením tejto problematiky.  

 

MČ Bratislava – Ružinov nečaká na rozhodnutia Magistrátu hlavného mesta Bratislavy v 

oblasti parkovacej politiky, ktorá sa ocitla v slepej uličke. A to bol dôvod, prečo predkladaný 

materiál je pod názvom: „Rozširovanie a budovanie kapacít parkovacích miest na území MČ 

Bratislava-Ružinov”. Je dôležite aby aj občania Ružinova vedeli, že rozširovanie a budovanie 

kapacít parkovacích miest je pre nás poslancov MČ Bratislava - Ružinov prioritou.  

 

Na základe skúsenosti z fungovania parkovacej komisie ako i iných mestských časti, začali 

sme inštitucionalizovať parkovaciu politiku ustanovením dočasnej parkovacej komisie v MČ 

Bratislava - Ružinov. Ďalej navrhujeme zintenzívniť rokovania s vlastníkmi pozemkov o 

umiestnení nových parkovacích miest v synergií s možnosťami financovania. Realizovaná 

štúdia a prieskum nám napomôžu, lepšie identifikovať počty parkovacích miest a ich 

vyťaženosť. 

 

Je čas aby Ružinov začal tvoriť zásady parkovacej politiky a prediskutoval ich s občanmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/1/10846/mz_xxiv_bod_10_navrh-vzn-o-poplatku-za-rozvoj.pdf
http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/1/10846/mz_xxiv_bod_10_navrh-vzn-o-poplatku-za-rozvoj.pdf


 

 


