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N á v r h   u z n e s e n i a 

Miestne zastupiteľstvo 

 

 

a) s c h v a ľ u j e  

 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......./2021 zo 
dňa ...............2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo 
dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a  

 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2020 zo 

dňa 23.09.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 

19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

 

b) s p l n o m o c ň u j e  

 

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k vyhláseniu úplného znenia Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 

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  
 

V zmysle ust. § 8 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 

9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení jeho neskorších zmien 

(ďalej len „VZN“), parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené 

týmto nariadením, a to na základe žiadosti o vydanie parkovacej karty. V zmysle ods. 2 predmetného 

paragrafu za účelom vydania parkovacej karty je žiadateľ povinný prevádzkovateľovi poskytnúť 

informácie a preukázať skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie parkovacej karty; podrobnosti 

upravuje prevádzkový poriadok. 

 

V zmysle ust. § 10 ods. 1 písm. c) bod 5. VZN rezidentskú parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ 

žiadateľovi, ktorý spĺňa nasledovné podmienky o.i. c) má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je 

parkovacia karta priradená, to znamená, že 5. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu 

s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oprávnenou na prenájom motorových 

vozidiel.  

 

Nakoľko z aplikačnej praxe odo dňa spustenia parkovacej politiky v pilotnej zóne vyplynulo, že je tu 

snaha o zneužívanie ust. § 10 ods. 1 písm. c) bod 5. VZN, napr. predkladaním rôznych nájomných 

zmlúv so spoločnosťami, ktoré reálne nevykonávajú činnosť prenájmu motorových vozidiel, avšak 

uvedené majú vedené v predmete podnikania; prišlo k prehodnoteniu podmienok k získaniu 

rezidentskej parkovacej karty, a to nasledovne:  

 

- vypustením bodu 5. § 10 ods. 1 písm. c) VZN,  

- pričom ostatné body 1. až 4. § 10 ods. 1 písm. c) VZN dostatočne pokrývajú potreby 

oprávnených žiadateľov v pilotnej zóne parkovacej politiky.  

 

Uvedená zmena sa zároveň týka zmeny ust. § 16 VZN (Podmienky vydania bonusovej karty) – 

konkrétne ods. 1 písm. c) bod 5., kde je taktiež navrhované vypustenie tohto bodu 5., ktorého znenie 

je totožné ako pri rezidentskej parkovacej karte. 

 

Materiál bol prerokovaný na 16. zasadnutí Miestnej rady dňa 26.01.2021 s nasledovným hlasovaním:  

Materiál nebol schválený 

Za:   4 

Proti:   0 

Zdržal sa: 4 

Nehlasoval:  0 
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V zmysle § 21 ods. 3 VZN, bolo predmetné VZN prijaté v súlade s čl. 58c ods. 2 Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy na dobu výlučne do 30.04.2021. 

 

Nakoľko dodatok č. 20 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zo 17. decembra 2020, ktorý nadobudol 

účinnosť dňa 01.01.2021, posunul obdobie, počas ktorého môže mestská časť vydať nariadenie 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy podľa § 6a 

zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona, v spojitosti so všeobecne záväzným nariadením hlavného 

mesta č. 12/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 

8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, a to až do 30.09.2021, je potrebné upraviť § 21 

ods. 3 VZN.  
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NÁVRH 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. ...../2021 z .............. 2021,  

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 

9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 

zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel a  

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 

10/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa § 6 ods. 1 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

v spojení s § 15 ods. 2 písm. a) a § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších prepisov, podľa § 6a 

zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a  

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

z 27. júna 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení jeho neskorších zmien sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 

10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 

10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 

10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 

10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len „nariadenie“) sa mení 

takto: 

 

1. z § 10 ods. 1 písm. c) nariadenia sa vypúšťa bod 5. 

2. z § 16 ods. 1 písm. c) nariadenia sa vypúšťa bod 5. 

3. § 21 ods. 3 nariadenia sa mení a jeho znenie je nasledovné:  
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„Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo 

dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 

19.05.2020, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto č. 10/2020 zo dňa 23.09.2020 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .........../2021 zo dňa .........2021 stratí platnosť 

nadobudnutím účinnosti § 1 až 20 a prílohy všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

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

vozidiel v znení jeho neskorších zmien.“ 

 

Článok II.  

 

Toto nariadenie sa nevzťahuje na žiadosti podané pred nadobudnutím jeho účinnosti.  

 

 

Článok III.  

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2021 z ............2021 bolo schválené Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa .............. uznesením číslo 

.............. a nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia v súlade s ust. § 6 

ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

V Bratislave, dňa ...................2021                

                                                                                                        Mgr. Rudolf Kusý 

              s t a r o s t a 
  

     

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 


