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N á v r h     u z n e s e n i a 
 
 

miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 

 

I. 

s c h v a ľ u j e 

 

stanovisko k návrhu Dodatku č........Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z.............., 

v nasledovnom znení: 

 

A) „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s návrhom Dodatku Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy súhlasí“ 

 

-  s pripomienkami 

-  bez pripomienok 

 

 

B) „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s návrhom Dodatku Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy nesúhlasí“ 

 

 
-   s pripomienkami 

-   bez pripomienok 

 

II. 

s c h v a ľ u j e 

 
stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č....../2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel, v nasledovnom znení: 

 

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nemá pripomienky k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel.“ 
 

 
- s pripomienkami 

- bez pripomienok 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bola doručená žiadosť primátora zo dňa 16.10.2020 

o stanovisko miestneho zastupiteľstva k: 

 

I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „Dodatok“) v zmysle čl. 103 

ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „Štatút“) 

 

II. návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č....../2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len 

„VZN“). 

 

K bodu I. 

 

V súlade s čl. 103 ods. 1 Štatútu: 

Návrh štatútu alebo jeho dodatku prerokuje Bratislava s mestskými časťami. Starosta zašle 

primátorovi pripomienky mestskej časti do jedného mesiaca odo dňa požiadania. Po vyhodnotení 

pripomienok mestských častí návrh štatútu alebo jeho dodatku prerokujú vecne príslušné komisie 

mestského zastupiteľstva. 

 

Podľa čl. 103 ods. 2 Štatútu: 

Po prerokovaní návrhu štatútu alebo jeho dodatku v komisiách mestského zastupiteľstva požiada 

primátor starostov mestských častí o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu štatútu 

alebo jeho dodatku. Písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva musí obsahovať súhlasné alebo 

nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa neprihliada. Starosta doručí primátorovi písomné 

stanovisko miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa požiadania. V prípade, že starosta v 

tejto lehote písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva nedoručí, má sa za to, že miestne 

zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí. 

 

K Dodatku boli hlavnému mestu v súlade s čl. 103 ods. 1 Štatútu zaslané dňa 08. 10. 2020 

pripomienky v nasledovnom znení:  

 

„V čl. I. bod 1. návrhu dodatku štatútu navrhujete možnosť mestským častiam vydať nariadenie 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy v období od 

01.08.2019 do 31.12.2020.  

 

V súlade s doručeným návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č../2020 z 17. decembra 2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len 

„návrh VZN“) je zrejmé, že hlavné mesto bude prevádzkovať parkovaciu politiku až od 01.10.2021.  

 

V zmysle ust. § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) na účely organizovania dopravy na území obce môže 

obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel..., pričom v zmysle predmetného ustanovenia je zrejmé, že obcou je 

v tomto prípade hlavné mesto SR Bratislava. 

 

V zmysle ust. § 7a ods. 1 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

v znení neskorších predpisov mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom: 

a) podieľajú sa na plnení úloh vyplývajúcich z postavenia Bratislavy ako hlavného mesta 

Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska, 



4 

 

b) plnia úlohy samosprávy Bratislavy miestneho významu, ktoré súvisia so životom a prácou 

obyvateľov mestskej časti, s komplexným rozvojom mestskej časti a 

c) vykonávajú prenesenú pôsobnosť. 

  

V súvislosti s uvedeným je zrejmé, že návrhom dodatku štatútu sa má kompetencia v zmysle § 6a 

cestného zákona dočasne preniesť na mestské časti, pričom mám zato, že obmedziť kompetenciu 

(samotné vydanie nariadenia) v zmysle Vášho návrhu len do 31.12.2020 a zároveň umožniť účinnosť 

prípadných nariadení mestských častí až do účinnosti prílohy všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, 

t.j. do 30.09.2021, nie je právne možné, t.j. uvedené znamená, že na mestské časti sa môže preniesť len 

celá kompetencia na konkrétny čas v zmysle ustanovenia § 6a cestného zákona. Kompetenciou 

v zmysle § 6a cestného zákona sa má na mysli možnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením 

úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel. 

 

Zároveň v navrhovanom bode 2. čl. I. návrhu dodatku štatútu sa uvádza nový odsek (3) čl. 58c, kde sa 

uvádza, že prípadné nariadenia mestských častí majú stratiť platnosť nadobudnutím účinnosti prílohy 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, t.j. v zmysle návrhu VZN dňa 01.10.2021, avšak zároveň 

je tu uvedená aj alternatívna možnosť a to najneskôr  uplynutím šiestich mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti § 1 až 20 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. V zmysle návrhu VZN je však zrejmé, že § 1 až 

20 VZN, ako aj príloha VZN majú nadobudnúť účinky naraz a to 01.10.2021. Nakoľko však má 

kompetencia mestskej časti vydať nariadenie skončiť k 01.10.2021, nie je právne možné, aby boli 

naraz účinné dve nariadenia v tej istej veci, t.j. hlavné mesto si svoju kompetenciu v zmysle § 6a 

cestného zákona vezme späť s účinnosťou k 01.10.2021, t.j. po tomto dátume nie je možné, aby bolo 

účinné nariadenie mestskej časti.  

 

V čl. I. bod 2. návrhu dodatku štatútu – novonavrhovanom odseku (4) čl. 58c je uvedené, že mestské 

časti sú povinné najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel navrhnúť Bratislave úseky miestnych komunikácií... . V súvislosti 

s uvedeným si dovoľujem dať do pozornosti skutočnosť, že aj predmetná príloha všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel má v zmysle návrhu VZN nadobudnúť účinnosť dňa 01.10.2021, t.j. už v tomto 

termíne by príloha mala byť vo finálnej forme.  

 

V súvislosti s uvedeným starosta vo svojom stanovisku navrhol, aby:  

 

a) bod 1. Čl. I. návrhu dodatku štatútu bol pozmenený nasledovne:  

 

V čl. 58c ods. 2  znie: 

„(2) V období od 1. augusta 2019 do nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 a prílohy všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel v znení neskorších predpisov, môže na účely organizovania 

dopravy na území mestskej časti vydať nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy podľa osobitného predpisu116b) príslušná mestská 

časť.“  

 

b) z bodu 2. článku I. návrhu dodatku štatútu bol vypustený novo navrhovaný ods. (3) čl. 58c 

 

c) v bode 2. článku I. bola v návrhu novo navrhovaného ods. (4) čl. 58c uvedená povinnosť 

mestskej časti, ktorá vydala nariadenie, navrhnúť Bratislave úseky miestnych komunikácií... 

v lehote najneskôr do nadobudnutia účinnosti § 1 a 20 všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel. 
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Predložený Dodatok je v pôvodnom znení bez zohľadnenia predložených pripomienok. Návrh 

uznesenia je pripravený v dvoch variantoch, súhlasnom aj nesúhlasnom.  

 

K bodu II. 

 

Podľa § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.09.2004, ak starosta 

neoznámi primátorovi do jedného mesiaca odo dňa požiadania stanovisko miestneho zastupiteľstva, 

má sa za to, že miestne zastupiteľstvo k návrhu nariadenia nemá pripomienky. 

 

Predmetným návrhom VZN sa posúva účinnosť VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

z 1.1.2020 na 1.10.2020. K uvedenému návrhu nemáme žiadne pripomienky a navrhujeme vydať 

stanovisko v tomto znení. 

 

 

 

 

 


