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Návrh uznesenia 

Miestne zastupite�stvo M� Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu  

A:                                               N e s ú h l a s í 

s návrhom Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dop��ajú �lánky 73,74, 80, 87  
a 91 štatútu  

B:                                                     O d p o r ú � a 

Dušanovi Pekárovi, starostovi

zasla� stanovisko Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava – Ružinov primátorovi 
hlavného mesta SR Bratislavy 

T: ihne� po podpise uznesenia 
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Dôvodová správa 

Mestská �as� Bratislava Ružinov obdržala d�a 08.11.2016 z Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (�alej len „Hlavné mesto“) žiados� o predloženie písomného stanoviska 
miestneho zastupite�stva mestskej �asti k predloženému návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa dop��ajú �lánky 73,74, 80, 87 a 91 štatútu v zmysle �lánku 103 ods.2. 

V sprievodnom liste k predmetnému návrhu dodatku štatútu nebola uvedená dôvodová sprava.   

Prílohu listu tvorí vyhodnotenie pripomienok jednotlivých mestských �astí k návrhu Dodatku 
z apríla 2016.       

K návrhu Dodatku z apríla 2016 mali pripomienky nasledovné mestské �asti: 
� Karlová Ves – k �l. 91 ods. 3  
� Nové mesto – k �l. 91 ods. 3 
� Petržalka – k �l. 74 písm. z), �l. 80 a �. 91 ods. 3 
� Podunajské Biskupice – k �l. 91 ods. 3 
� Rusovce  
� Ružinov – k �l. 73 písm. zc) a 74 písm. z), k �l. 91 ods. 3 

 Predložené pripomienky boli zvä�ša neakceptované príp. zobrané na vedomie. 

Pripomienky Mestskej �asti Bratislava – Ružinov boli vyhodnotené nasledovne: 
1. 

Upozor�ujeme, že v zápise zo stretnutia z 20.06.2016 nie je uvedené, že hlavné mesto bude 
nápomocné ale že Mestská �as� navrhuje, vzh�adom k tomu, že vzniká celospolo�enská 
potreba riešenia vyššie uvedeného na území hlavného mesta SR Bratislavy, aby hlavné mesto 
podalo na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podnet na zmenu 
zákona �. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) § 6a ods. 1.  

Mestskej �asti nie je k dnešnému d�u známe �i a aké kroky podniklo hlavné 

mesto v tejto veci. 
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2. 

Viaceré mestské �asti navrhovali úpravu pomeru výnosov 90 : 10. Uvedená pripomienka 
nebola akceptovaná.  

Stanovisko k preloženému návrhu Dodatku zo d�a 8.11.2016: 

Body 1. – 5. týkajúce sa �l. 73 a 74 - vzh�adom k tomu, že vyriešenie problematiky zapojenia 
ú�elových komunikácií do systému parkovacej politiky je možné až po zmene cestného 
zákona – bez pripomienok. 

Body 6. – 7. týkajúce sa �l. 80 - bez pripomienok.

Bod 8. �l. 87 za písmeno l) sa vkladá písmeno m) ktoré znie:  
,,m) výnosy zo sankcií za porušenie osobitného predpisu“ 
Uvedený návrh bol doplnený na základe pripomienky spracovate�a a navrhuje zadefinova�
výnosy zo sankcií za porušenie osobitného predpisu (VZN) ako rozpo�tový príjem hlavného 
mesta, s cie�om kompenzova� disproporciu v nákladoch medzi mestom a mestskými �as�ami. 

S uvedeným návrhom prerozdelenia nesúhlasíme, nako�ko návrh nie je podložený 
relevantnými údajmi. Mestská �as� dnes nepozná predpokladané prevádzkové náklady na 
prevádzku systému ani odhad výnosov z parkovacej politiky. Konštatovanie o predpokladanej 
stratovosti výberu sankcií (ro�né náklady na mestského policajta vs. predpokladaný výnos zo 
sankcií) sa nám vidí ako pred�asné resp. ho žiadame podloži� relevantnou finan�nou 
analýzou. 

Body 9. – 10. týkajúce sa �l. 87 - bez pripomienok.

Bod 11. �l. 91-  nako�ko nedošlo k obsahovej zmene predmetného ustanovenia v porovnaní s 
textovým znením návrhu zaslaným primátorom listom zo d�a 29.03.2016 ani k doplneniu 
návrhu aspo� predbežnými relevantnými údajmi, zotrvávame na našom stanovisku uvedenom 
nižšie, ktoré sme uviedli ako pripomienku mestskej �asti k predmetnému návrhu d�a 
11.04.2016.   



                           

                              
                              Návrh Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dop��ajú �lánky 73,74, 80, 87 a 91 štatútu 

                           
               �

5

Stanovisko Odboru ekonomického MÚ mestskej �asti Bratislava – Ružinov: 

K predloženému návrhu (bod 3.) dodatku štatútu nemožno zauja� relevantné stanovisko resp. 
nemožno s ním vyslovi� súhlas. 

Zdôvodnenie:  
K predloženému materiálu nebola priložená žiadna dôvodová správa, ktorá by návrh dodatku 
podložila relevantnými údajmi. V materiáli absentuje akéko�vek vy�íslenie predpokladaného 
finan�ného dopadu na mesto resp. M� a sme presved�ení, že bez neho nie je možné 
kvalifikovane daný návrh posúdi� (ide o komplexný problém týkajúci sa tak dnes 
fungujúceho systému trvalého vyhradeného parkovania ako aj zatia� neexistujúceho 
celomestského systému do�asného parkovania). Predložený návrh nie je podložený žiadnou 
(aspo� predbežnou) analýzou napr. po�tu parkovacích miest, vstupných nákladov na 
zavedenie systému do�asného parkovania, približného po�tu rezidentov resp. abonentov 
zapojených do systému (v zmysle predloženého návrhu VZN o do�asnom parkovaní) at�., 
ktorý by odôvod�oval navrhovaný pomer delenia úhrad za do�asné parkovanie medzi 
Bratislavu a mestské �asti 25% pre Bratislavu a 75% pre mestskú �as�. 
Z uvedených dôvodov nie je možné relevantne posúdi� dopad predmetného návrhu na 
rozpo�et (príjmy a výdavky) mestskej �asti resp. hlavného mesta, a preto s návrhom nie je 
možné vyslovi� súhlas.  

Tento materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej �asti Bratislava Ružinov d�a 
29.11.2016 a v komisiách miestneho zastupite�stva v Komisii mandátovo, legislatívnoprávnej 
a kontroly, v Komisii finan�nej, podnikate�ských �inností a informatizácie, v Komisii 
územného plánu, životného prostredia a dopravy,  v Komisii školstva, kultúry a športu 
a v Komisii sociálnych služieb.  
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