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N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                N e s ú h l a s í 
 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - deľba pôsobností v oblasti 
pozemných komunikácií, ktorým sa dopĺňajú  čl. 73 a 74 a mení a dopĺňa  čl. 91 štatútu. 
 
 
 
B.                                                  O d p o r ú č a 
 
Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi 
 
zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov primátorovi 
hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 

T: ihneď po podpise uznesenia 
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Dôvodová správa 

 
 

Dňa 3.10.2013 bol na Mestskú časť Bratislava doručený list od primátora Hlavného mesta SR 
Bratislava, v ktorom žiada o zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy o deľbe pôsobností v oblasti pozemných komunikácií, ktorým sa dopĺňajú  čl. 73 a 74 
(pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií)  a zároveň mení a dopĺňa čl. 91 štatútu 
(rozpočtové určenie príjmov). 
K predloženému návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - deľba pôsobností 
v oblasti pozemných komunikácií, ktorým sa dopĺňajú  čl. 73 a 74  má referát RR nasledovné 
pripomienky : 
Návrh vychádza z ustanovenia § 6a cestného zákona v platnom znení, ktorý upravuje podmienky 
vydania VZN Bratislavy a následne VZN mestských častí, rozdelenie výnosov z úhrad za 
dočasné parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 
a sankcií za porušenie VZN Bratislavy v tejto veci. 
§ 6a cit. zákona : 
(1) Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa tým   
neohrozí  bezpečnosť  a plynulosť   cestnej   premávky alebo   iný verejný záujem. Takto 
vymedzené  úseky   miestnych  komunikácií  musia  byť  označené   zvislými   a   vodorovnými 
dopravnými  značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví  aj výšku úhrady  za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel  podľa osobitného predpisu, 2r)  spôsob jej platenia 
a spôsob preukázania jej zaplatenia 
(2) Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce 
 
Zmena Štatútu hl. mesta SR Bratislavy dodatkom zmeny v čl. 74 doplnením písm. z), 
...neumožňuje vyberať úhrady za dočasné parkovanie aj na účelových komunikáciách a vo 
vnútroblokových komunikáciách, nakoľko v § 6a cit. zákona je to možné len na miestnych 
komunikáciách I.- IV. triedy. 
Prioritou Mestskej časti Bratislava – Ružinov je do parkovacej politiky zapojiť aj účelové 
komunikácie a vnútrobloky, pretože pri spustení parkovacej politiky len na komunikáciách I.- IV. 
triedy predpokladáme zahustenie účelových komunikácii a vnútroblokov motorovými 
vozidlami najmä nerezidentov. 
 
Čl. 91 ods. 3) 
S navrhovaným dodatkom Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, najmä čl. I, bod 3, ktorým sa 
dopĺňa za čl. 91 bod 3 MČ Bratislava - Ružinov nesúhlasí a naďalej trvá na pôvodnom 
stanovisku k tomuto bodu. V návrhu je uvedená len zmena pri výške pomeru prerozdelenia 
výnosov medzi Bratislavou a jej mestskými časťami z pôvodného 30:70 s pozmeňujúcim 
návrhom na 25:75. 
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Pôvodné stanovisko: 
Rozdelenie výnosov za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií I-IV. triedy a sankcií za porušenie osobitého predpisu v pomere 30% pre 
Bratislavu a 70% pre mestské časti neodráža reálny stav parkovania na miestnych komunikáciách 
v správe Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a na miestnych komunikáciách v správe mestskej 
časti. Rozdelenie výnosov za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií I-IV. triedy a sankcií za porušenie osobitého predpisu je potrebné riešiť 
pomerom skutočných parkovacích miest na miestnych komunikáciách v správe Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy a na miestnych komunikáciách v správe mestskej časti. 
 
V materiáli absentuje akékoľvek vyčíslenie predpokladaného finančného dopadu na mesto resp. 
MČ a z toho dôvodu nie je možné kvalifikovane daný návrh posúdiť (ide o komplexný problém 
týkajúci sa tak dnes fungujúceho systému trvalého vyhradeného parkovania ako aj zatiaľ 
neexistujúceho celomestského systému dočasného parkovania). Vysvetlenie ako k danému 
prerozdeleniu výnosu navrhovateľ prišiel (tvrdí, že v takom pomere sa prerozdeľuje vynos v 
Amsterdame) nemôže navrhovateľ brať za relevantný podklad, ktorý nie je preukázateľný 
skutkovým vyčíslením finančných nárokov  hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti 
s pripravovaným projektom parkovacej politiky. 
 
 
 
Záver : 
Na základe uvedeného mestská časť Bratislava – Ružinov s predloženým návrhom dodatku 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií, 
ktorým sa dopĺňajú  čl. 73 a 74 a čl. 91 nesúhlasí.  
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Bratislavy（d’a南len”meStSkezastupitel’st、′0“）dha26・SePtembra2013boIpredloZeny

navrh dodatku Stat血u hlavneho mesta SIovenskej republiky Bratislavy－del’ba
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Mestske zastupltel，stvo po prerokovani materialu vzalo na vedomie navrh

dodatkuStat血uapoZiadaloprlmatOra，abyzaslalmestskymCastiamnavrhnavyJadrenie

podl，ael・103ods・2細t証u・KpredloZenemunavrhuboIschvalenypozmehovacinavrh，

ktorymsazmeniladel’bavynosovmedziBr証islavua」qmeStSk需astina25％a75％・

Na zaklade vySSie uvedeneho Vまm vprilohe zasielam navrh dodatku Stat血u

adovorLyem Si Vas podl，a5LlO30ds・2gtatdtu poZiadat，Ozaslanie stanoviska

miestnehozastupltel’stvakpredloZenemunavrhui
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Dodatokg‥．．

StadtuhlavnehomestaSlovenskejrepublikyBratisIavy
z…………．2013

Mestskezastupitel・stVOhlavnellOmeStaSlovenskqIrePublikyBratislavypodl’a§llods・5

pism・a）ZakonaSlovenskgnarodnqrady5377／1990ZbiOhlavnommesteSlovenskgrepubliky
Bratislave v zneni zakona e，535／2008Z．Z．a§　6a zakona5．135／1961Zb・OPOZemnyCll

komunikaciacll（cestnyzakon）vznenizakonaC・249／2011Z・ZiuStanOVuJe：

Cl．I

StatdthlavnehomestaSlovenskeirepublikyBratislavyvznenidodatkoVelaと…Sadopltia

takto：

1．CL73sador溝apismenomzc），ktoreznie‥

”ZC）vymedzina ndvrh mestskg eastivgeobecne．Zまvaznym nariadenim hseky miestnych

komunika〔証LaZIV．triedynadoCasneparkovanlemOtOrOVyChvozidiei，uStal10VimaximaJnu

vy紘u航rady za doCasne parkovanie motorovych vozidieina miestnych komunikAciacll
LaZTV．triedy，SP6sobjqpiateniaasp6sobpreukazanlaJqZaPlateniai“i

2．el．74sadoI溝apismel10mZ），ktoreznie：

，，Z）navrhLUe Bratislavehseky miestnychkomunikaciiI・aZIV・triedynadoeasneparkovanie

motorovychvozidielvmestskejeasti，uStanOVil産eobecnezavaznymnariadenimvy氷u抗rady

zadoeasneparkovanie motorovychvozidielnamiestnychkomunikAciach T・aZlVitriedy

vymedzenychBratislavouad郁iepodrobnostiospesobeplateniaasp6sobepreukazaniaJq
ZaPlateniavmestskqleasti．

3・Cl・91sadopi前odsekom3，ktoryzllie：

。（3）Vynosyz皿radzadoeasneparkovaniemotorovychvozidielnavymedzenychhsekoch

miestnychkomun硫ciiIiaZTVitriedypodl，a紅73pism∴ZC）asankciLzaporu＊nleOSObitneho
predp訂53a）SarozdeiiamedziBratislavuamestskdeast’zapqlenhdosystemudoeasnehoparkovania
vpomere25％preBratislavua75％premestskhSast’・“

Poznamkapodeiaroukodkazu153aznie：

”一53a）VgeobecnezavaznellariadeniehlavneholneStaSIovenskqirepublikyBratislavy仁／2013

0Vymedzenidsekov mleStnyCh komunikaciinadoeasne parkovanie motorovych vozidiel，Vygke

dhradyzadoeasneparkovanie，SP6sobejqplateniaasp6sobepreukazanlaJqlZaPlatenia∴

CLII

TentododatoknadobhdaheLnnOSt∴．
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PrlmatOr



D∂vodov五sEIraVa

Nazまklade§6azakona6．135／1961Zb・OPOZemnyChkomunikaciach（cestnyzakon）

vznenineskor首ichpredpisovm62eobecna置elyorganizovaniadopravynadzemiobce

ustanovit・V善eobecne zavaznym nariadenim dseky miestnych komunikacii na doeasne

parkovanie motorovych vozidiel，ak sa tym neohrozibezpeenost’a plynulost’cestneJ

premavkyaleboinyverqnyzaLllem・Taktovymedzeneusekymiestnychkomunikaciimusia

byt，Oznaeene zvislymia vodorovnymidopravnymiznaekami・Vo v首eobecne zavaznom

nariadeniobecustanovi劉V華ku融Hadyzadoeasneparkovaniemotorovychvozidielpodl’a

osobitnehopredpisu（ZakonNarodneiradySlovenskejrepublikyC・18／1996Z・Z・OCenAch

vznenineskor菖ichpredpisov），SP6sobjejplateniaasp6SobpreukazaniajejzaplateniaiVynos

請Hadzadoeasneparkovaniemotorovychvozidieljeprumomobce・

vzhl・ad。mktomu，Zepopr輝§6acestnehozakonanebolapr蒔azmenaStat血
hlavnehomestaSIovenskeirepublikyBratislavy（d’alqlen”細tdt“），m6Zet血okompetenciu

podl，a§6acestnehozakonavykonavat’ibahlavnemestoiHlavnemestov誉aks望VILyeiba
miestnekomunikacieI．aII・triedyamiestnekomunikacieIII・aIV・triedyspravLUumeStSke

Casti．PretosanavrhLtiezmenagtatdtu，abysatatop6sobnost’prerozdelilamedzihlavnemesto

amestskeeasti．

Navrhovanou zmenou菩ta血tu sa v）VOrilegislativny ramec pre prenesenie Casti

p∂sobnostizhlavnehomestanamestskeeastiprlOrganizovanidopravynadzemimestskd
easti．Hlavnemesto vo v善eobecne zav登znom nariadeni，nanaVrhmestskej easti，Vymedzi

dsekymiestnychkomunikaciiIiaZIV・triedy，脚部maxim紬uvy放u血Hady・SP6sobjq

zaplateniaasp6SobpreukazaniaJqZaPlateniaMestskeCastibudhmat’opravnenievosv埴ch

v善eobecnezavaznychnariadeniachstanovit’klOnkretnuvがku血radyzadoeasneparkovanie

navymedzenychdsekochmiestnychkomunikaciiI・aZIV・triedy，ktorebolivymedzene
vov§eobecne zavaznom nariadenihlavneho mesta atakisto d，al善ie podrobnostiosp6sobe

zaplateniadhTadyasp6sobepreukazanlaJgZaPlatenia・

VnavrhovanqzmeneStatt五uJeVymedzenap6sobnost，hlavnehomestaveli73pism・

zc）ap6sobnost’mestskycheastivCl・74pism・Z）i

Vel．91sanavrhlかdoplnit’novyodsek3，ktoryupravLUePrerOZdelenieprumov

zdhradzadoeasnepaェkovaniemedzihlavnemestoamestskeeastl，atOVPOmere30％pre

hlavnemestoa70％premestskeeasti・Navrhovanypomerzodpovedapomeru・Vakomsa

deliaovynosyz証Hadapok血zadoeasneparkovanievAmsterdameiHlavnemestosiztohto

vynosuuhradivSetkynakladynaMestskdpoliciuhlavnehomestaSlovenskej republiky

BratislavyaspravucentralnqevidenCnejdatabazy，ako勾nakladynaskvalithovaniemestskej
hromadnddopravy，dobudovaniezachytnychparkoviskaskvalithovanieodt’ahovqisluZby・

Mestskeeastisizosvqihovynosuumadianakladynaoperatorasystemuparkovania，natlaC

avydavamierezidentskychparkovacichkariet，nakontroludodrZiavaniapravidielparkovania

VPraXi．

Primator zaslalnavrh vSeobecne zavazneho nariadeniahlavneho mesta Slovenskg

republikyBratislavyovymedzeniusekovmiestnychkomunikaciinado6asneparkovanie

motorovychvozidiel，VySkemradyzadoeasnepgHkovanle，SP6sobejqpLateniaasp6sobe
preukazaniaJgZaPlateniaanavrhdodatku紬thtustarostommestskycheastisoZiadost’ou

zaslaniepISOmnehostanoviskamiestnehozastuplterStVakpredloZenymnavrhom・



Na rokovanlPrlmatOra SO StarOStamimestskych easti，ktore saI就nuJu ZaP函t’

sosystemudoeasnehoparkovania，ktoresauskuto流ilodha2・9i2013bolanavrhnutadel’ba

vynosov70％premestskeeasti，30％preBratislavu・ZtOholO％predstavuJereZerVu，
OrozdeleniktorqIrOZhodnemestskezastupltePstvo・

ZastupcriamestskycheastiZiadalidoplnit’do6174navrhovanehopisnlenaZ）d’alm

splnomocnovacleuStanOVeniepremestskeeasti，Zem6着uupravit，dobuplatnostlreZidentsk。

parkovacej kany．Doba platnostikarty bola doplnena do navrhuv善eobecne zavazneho

nariadeniahlavnehomestaSlovenskeIrepublikyBratislavyovymedzenidsekovmiestnych

komunika（証na doeasne parkovanie motorovych vozidiel，V華ke dhrady za do6asne

parkovanle，SP6sobejeiplateniaasp6sobepreukazaniajeJZaPlatenia・

Navrhdodatkugta血tuboIpredloZenynarokovaniemestskeiradyd血12・9・2013，

uzneseniekmaterialuneboloprijate・

Navrh dodatku Stat血u spolu snavrhom v菖eobecne zavazneho nariadenia boI

predloZenynarokovaniekomisiedopravyainfbrma6nychsystemovmestskehozastuplterStVa

d近19．9．2013akomisiaodponCilamestskemuzastupltel’stvuprerokovat’predloZenynAvrh

dodatkugtatdtu．

Na rokovanid丘a26．9．2013mestske zastupltel，stvo zobralo na vedomie navrh

dodatku弛t血uapoZiadaloprlmatOra，abyzaslalmestskymとastiamnavyJadrenienavrh

dodatku§tathtupodl，ael・1030ds・2gtatdu・KpredloZenemunavrhudodatku独庇uboI

schvalenypozme五〇vacinavrh，ktorymsazmeniladel’bavynosovmedziBratislavuaJel

mestskeeastina25％a75％．
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 

Komisia finančnej, podnikateľských činností a informatizácie 
 
 
 

STANOVISKO 
 

 
K bodu:“  Stanovisko MZ k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – 
deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií.“ 
Predkladateľ:  RNDr. Lesia Richterová, ved.odb.RRaŽP, Ing. Ľubomír Holík, pover.vedením 
Ref.RR, Ing. Ladislav Illa, ref.RR 
 
zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI) Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov zo dňa 16. 10.  2013 

 
 
KFPČaI prerokovala a 
 
 
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Stanovisko MZ k návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy – deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií.“ 

 
2/ odporúča MZ návrh schváliť  
 
 
 
 
                                                                      Ing. Gunter Furin, v.r.  

                                          predseda KFPČaI 
 
 
Zapísala:  
Emilie Sihelníková 
tajomníčka KFPČaI 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

     
 
 
 V Bratislave dňa 16.10.2013 

 
 
 
 
 
     STANOVISKO 
 
Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu    
„Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú 
čl. 73 a 74 (pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a čl. 91 štatútu 
(rozpočtové určenie príjmov)“. 
 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 
16.10.2013 prijala nasledovné stanovisko: 
 

A) berie predkladaný materiál na vedomie, 
B) nesúhlasí s predloženým návrhom dodatku štatútu. 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
            
Zapísala: Mgr. A Szökeová 
         tajomníčka

       Mgr. Boris Cehlárik v.r. 
predseda komisie 

 


	Dôvodová správa
	V materiáli absentuje akékoľvek vyčíslenie predpokladaného finančného dopadu na mesto resp. MČ a z toho dôvodu nie je možné kvalifikovane daný návrh posúdiť (ide o komplexný problém týkajúci sa tak dnes fungujúceho systému trvalého vyhradeného parkovania ako aj zatiaľ neexistujúceho celomestského systému dočasného parkovania). Vysvetlenie ako k danému prerozdeleniu výnosu navrhovateľ prišiel (tvrdí, že v takom pomere sa prerozdeľuje vynos v Amsterdame) nemôže navrhovateľ brať za relevantný podklad, ktorý nie je preukázateľný skutkovým vyčíslením finančných nárokov  hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti s pripravovaným projektom parkovacej politiky.

	Komisia finančnej, podnikateľských činností a informatizácie
	STANOVISKO

