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D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ BANM“) a Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej 
len „BA“) uzatvorili dňa 08.09.2020 Zmluvu o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky 
v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len 
„zmluva“), ktorej predmetom bol spoločný záujem na dosiahnutí účelu - zavedení organizovania 
dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „parkovacia politika“), s cieľom 
zabezpečiť parkovaciu politiku zo strany MČ BANM počas dohodnutého prechodného obdobia vo 
vymedzenej pilotnej zóne mestskej časti „Tehelné pole“1 (ďalej len „pilotná zóna“) a následnom 
plynulom pokračovaní parkovacej politiky zo strany BA, pričom zmluva bola uzatvorená na dobu 
určitú do 30.04.2021 
 
Vzhľadom na uvedený termín uplynutia platnosti a účinnosti zmluvy ako aj v záujme rozšíriť 
parkovaciu politiku v MČ BANM aj v ďalších lokalitách MČ BANM, potrebu úpravy financovania 
ďalších nákladov na projekty organizácie dopravy a ďalšie súvisiace činnosti (odstraňovanie 
dopravných tieňov, realizáciu vodorovných a zvislých dopravných značení na Vajnorskej ul., nákup 
imobilizérov a informačných tabúl)  bol na rokovaní miestneho zastupiteľstva MČ BANM dňa 
13.04.2021 schválený Dodatok č. 1 k zmluve, ktorý však v termíne platnosti a účinnosti zmluvy do 
30.04.2021 na rokovanie mestského zastupiteľstva zaradený nebol. 
 
Na základe uvedeného BA spracovalo nový návrh zmluvy o spolupráci, ktorého znenie návrhu je 
totožné s pôvodným znením zmluvy a schváleným dodatkom č. 1 miestnym zastupiteľstvom MČ 
BANM, t.j. sú doplnené a vymedzené nové lokality v ktorých sa má realizovať parkovacia politika 
a to konkrétne: 
 

a) lokalita Ľudová štvrť, Hostinského sídlisko, Zátišie,2 (ďalej len „lokalita 1“) 
b) lokalita Kramáre3 (ďalej len „lokalita 2“), 

 
s vypustením lokalít Teplická a Pasienky a zároveň sú doplnené ustanovenia týkajúce sa financovania 
nákladov pre pilotnú zónu Tehelné pole a projektov organizácie dopravy v lokalite 1 vrátane 
dodatočných nákladov napr. na nákup imobilizérov, realizáciu dopravných značení, nákup 
informačných tabúľ a ďalšie ako aj spolupráce pri spracovaní projektov organizácie dopravy v lokalite 
2.  
 
Celkový finančný rámec na úhradu nákladov mestskej časti zo strany hlavného mesta je 140 191 €, 
v marci 2021 uhradila BA MČ BANM časť nákladov na projekty organizácie dopravy a realizáciu 
dopravného značenia v zmysle zmluvy o spolupráci spolu vo výške 94 072 €. 
 
Zároveň prechodné obdobie, počas ktorého môže MČ BANM vydať nariadenie o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, 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 je na 

                                                 
1 Bajkalská – od Trnavskej po Vajnorskú, Bartoškova, Belehradská, Budyšínska, Česká, Družstevná, Hlučínska, Jarošova, Jiskrova, 
Kalinčiakova, Kominárska, Kováčska, Krížna – od Legionárskej po Trnavské mýto, Kukučínova - od Trnavského mýta po Jarošovu, 
Kukuričná, Kutuzovova, Laskomerského, Legionárska – od Račianskeho mýta po Krížnu, Mestská, Moravská, Nová, Odbojárov, Osadná, 
Plzenská, Pri starej prachárni, Priečna, Príkopova, Rešetkova, Robotnícka, Sadová, Sliezska, Škultétyho, Športová, Tehelná, V. Tegelhoffa, 
Trnavská cesta - od Trnavského mýta po Bajkalskú, Vajnorská - od Trnavského mýta po Bajkalskú. 
2Jarošova, Za kasárňou, Letecká, Úradnícka, Svätovojtešská, Matičná, Jazdecká, Pohronská, Ľudové námestie, Novinárska, Slnečná, 
Považská, Hálkova, Letná, Čsl. parašutistov, Riazanská, Makovického, Semionova, Lombardíniho, Sreznevského, Lamanského, Pavlovská, 
Záborského, Halašova, Závodníkova, Gavlovičova, Brezovská, Varšavská, Kukučínova od križovatky s Jarošovou, Pri Dynamitke, 
Jánoškova, Pluhová, Hattalova, Zátišie, Tetmayerova, Junácka, Vajnorská od Bajkalskej po viadukt 
3 Stromová, Jaskový rad od Cesty na Kamzík po Stromovú, Hroznová, Uhrova, Royova, Ďurgalova, Opavská, Jelšová, Jahodová, 
Jakubíkova, Limbová, Ďumbierska, Hrabový chodník, Hrdličkova, Vlárska, Olivová, Klenová, Rozvodná, Stará Klenová, Kĺzavá,  
Snežienková, Na Revíne, Magurská,  Višňová, Bárdošova, Gouthova, Likavská, L. Dérera,  Pod Klepáčom, Ladzianského, Vresová, 
Černicová, Belianska, Cádrova, Kurucova, Júnová, Júlová, Ambrova 
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základe dodatku č. 20 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý nadobudol účinnosť dňa 
01.01.2021 určené až do 30.09.2021.  


