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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 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy – o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta 

Slovenskej Republiky, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady 

a preukázania jej zaplatenia 

 

 

 

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 
 
Mestská časť Bratislava Ružinov obdržala dňa 31.3.2016 z Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „Hlavné mesto“) žiadosť o zaujatie písomného stanoviska k návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázanie jej 

zaplatenia (ďalej len „návrh nariadenia“). 

V sprievodnom liste k predmetnému návrhu nariadenia nebola uvedená dôvodová sprava, ktorá by 

jednoznačne zdôvodnila zavedenie systému dočasného parkovania motorových vozidiel. 

Zároveň absentuje stanovisko k predloženému materiálu z Krajského dopravného inšpektorátu PZ 

Bratislavy. 

        Mestská časť Bratislava Ružinov sa aktívne zúčastňovala na rokovaniach a pracovných 

stretnutiach, či už na úrovni starostov mestských častí alebo odborných pracovníkov s predstaviteľmi 

hlavného mesta SR Bratislavy v riešení otázky dočasného parkovania motorových vozidiel na 

miestnych komunikáciách. Na jednotlivých stretnutiach boli vznesené základné pripomienky, ktoré však 

neboli zapracované do celkového riešenia parkovacej politiky. Napriek tomu Mestská časť Bratislava 

Ružinov má záujem naďalej participovať na doriešení a spustení systému dočasného parkovania 

motorových vozidiel na miestnych komunikáciách.      

 

Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia k uvedenému návrhu nariadenia uvádza 

nasledovné:  

Predmetný materiál bol prerokovaný s Referátom právnych služieb. 

Samotný návrh nariadenia vo svojich ustanoveniach upravuje len podmienky dočasného 

parkovania na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Hlavného mesta, určuje 

minimálnu a maximálnu výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob úhrady a preukázanie jej 

zaplatenia. 

Splnomocňovacie zákonné ustanovenie § 6a ods. 1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov umožňuje obci (Hlavné mesto, Mestská 

časť Bratislava - Ružinov) na účely organizovania dopravy  vo forme všeobecne záväzného nariadenia 

vytvoriť úseky na dočasné parkovanie motorových vozidiel, a to len na miestnych komunikáciách podľa 

§ 4b) cestného zákona za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

a iný verejný záujem.  

Toto splnomocňovacie zákonné ustanovenie však neupravuje situáciu vo vzťahu k účelovým 

komunikáciám podľa § 22 cestného zákona, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých  častiach Mestskej časti 

Bratislava- Ružinov. 

Zásadný aplikačný problém, ktorý môže nastať pri realizácii vyššie uvedeného návrhu 

nariadenia do praxe je situácia, keď väčšina parkovacích miest nachádzajúcich sa vo vlastníctve 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov alebo Hlavného mesta bude spoplatnená, pričom nerezidenti začnú 

parkovať svoje osobné motorové vozidlá na verejných, prípadne neverejných účelových 

komunikáciách, napríklad vo vnútroblokoch bytových domov alebo na iných úsekoch týchto 

pozemných komunikácií 

Týmto spôsobom sa jednak zvýši počet vozidiel na účelových komunikáciách, a jednak dôjde 

k zabratiu parkovacích miest rezidentov. 

V dôsledku týchto skutočností nastanú situácie, že právo obyvateľov Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov podľa §  ods. 2 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné 

účely bude porušené.   

Právo všeobecného užívania majetku obce vychádza zo samotnej podstaty územnej samosprávy 

ako neštátnej verejnoprávnej korporácie a zo vzťahu územnej samosprávy a obyvateľstva obce, ktoré je 

jej imanentnou súčasťou. Keďže obyvateľstvo obce je vlastnou súčasťou obecnej samosprávy, musí mu 

byť nevyhnutne priznané aj právo užívať majetok obce, či už nehnuteľný majetok obce alebo zariadenia 
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obce. Mantinelom a hranicou takéhoto práva je obvyklý spôsob užívania obecného majetku a užívanie 

takého majetku, ktorý je určený na verejné užívanie. Uvedenému spôsobu a účelu užívania obecného 

majetku zodpovedá napr. právo užívania miestnych komunikácií obyvateľmi obce, technických 

zariadení verejných priestranstiev, napr. lavičiek v parku, prístreškov hromadnej dopravy a podobne. 

Režim všeobecného užívania obecného majetku znamená, že takého užívanie nemôže obec 

podmieňovať súhlasmi, povoleniami alebo inými formami individuálnych správnych aktov. Do tohto 

zákonom garantovaného práva môže obec zasahovať iba normatívnym spôsobom formou formulovania 

určitých zákazov všeobecne záväznými nariadeniami obce. V našom prípade však ide o to, aby nedošlo 

k ohrozeniu verejného záujmu, pričom tento záujem v dôsledku prijatia vyššie uvedeného návrhu 

nariadenia porušený bude. 

V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť tú skutočnosť, že charakter každej účelovej 

komunikácie je determinovaný jej funkčným využitím, s ktorým sa počítalo vo všetkých štádiách 

povoľovacieho konania. To znamená, že  prípadné zahusťovanie účelových komunikácií do budúcna 

odstavenými motorovými vozidlami z dôvodu vyhnutia sa poplatkovej povinnosti, a to zo strany 

rezidentov ako aj nerezidentov môže spôsobiť ochromeniu účelu ich využitia a vytváraniu kolapsov v 

samotnej doprave Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

V dôsledku týchto skutočností by mohol byť znemožnený na týchto účelových komunikáciách 

prejazd objemným motorovým vozidlám, ktoré plnia verejnoprošné služby, najmä nakladanie 

s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom atď... 

 

K predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy – o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách má referát RR nasledovné pripomienky : 

 

§ 1 ods.  1 

-  nerieši parkovanie na účelových komunikáciách (vnútrobloky),  

§ 1 ods.  2 písm. c 

- navrhujeme vypustiť fyzická osoba – návštevník zóny 

§ 2 ods. 3 

- nie je jasný spôsob vyznačenia vodorovného dopravného značenia 

§ 2 ods. 7 

- nie je jasná formulácia predmetného odseku 

- Upozorňujeme na preklep „ods. 5 písm. b.“ – správne „ods. 6 písm. b.“ 

§ 3 ods. 1 

- výška úhrady hornej sadzby za dočasné parkovanie  za hodinu je neprimeraná a s veľkým 

finančným rozpätím 

§ 4 ods. 4 

- nie je uvedený spôsob umiestnenia platnej rezidentskej parkovacej karty 

 

 

 

Záver : 

Predmetný návrh bol prerokovaný vo všetkých komisiách Miestneho zastupiteľstva. 

Na základe uvedeného mestská časť Bratislava – Ružinov s predloženým návrhom VZN  o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách nesúhlasí.  

 

 

































Komisia sociálnych služieb 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 
 
 
 
 
 
S t a n o v i s k o 
 
Komisia na svojom zasadnutí dňa 20. apríla 2016 prerokovala predložený materiál: 
 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. ..../2016 z...... 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady 
a preukázania jej zaplatenia 
 
 
a prijala stanovisko 

 
 
Komisia berie predložený materiál na vedomie 

 

 
 
 

 
 
 

Hlasovanie: 6 prítomní, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Peter Hrapko, v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomníčka komisie: 
Monika Repášová 
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