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Vec
Vrátenia alikvotných súm za narkovacle karty vydané mestskou časťou Bratislava -  Nové 
Mesto

v y j  a d r e n i e

V súvislosti s pretrvávajúcimi nejasnosťami vo veci vracania alikvotných súm za parkovacie 
karty vydané mestskou časťou Bratislava -  Nové Mesto, kde má mestská časť za to:

1. že došlo k postúpeniu práv/povinností zo Zmluvy o spolupráci za účelom realizácie 
parkovaeej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto zo dňa 15.06.2021 (ďalej len „Zmluva“)

2. parkovacie karty vydané mestskou časťou do 30.09.2021 musia byť HMB akceptované.

V tejto súvislosti opakovane dávame do pozornosti ustanovenie § 3 ods. 2 a § 6a cestného 
zákona.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 cestného zákona, miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako 
prenesený výkon Státnei správv. Obce na miestnych cestách a na účelových cestách určuiú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a 
povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych ciest 
a účelových ciest.

Podľa ustanovenia § 6a cestného zákona, na účely orsani-ovania dopravy na území obce m ôie obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením  
úseky miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel ('ďalei len ..parkovacie m iesta") a na stanovištia vozidiel taxislužby, ak sa tvm 
neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo inv verejný záujem. Parkovacie miesta a stanovištia vozidiel taxislužby musia byť 
označené zvislými a  vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky 
parkovacích miest, vvšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob iei platenia a spôsob 
preukázania íei zaplatenia.

Pri uplatňovaní právomoci poľa § 6a cestného zákona je obec limitovaná dvoma faktormi:
a) bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
b) iný verejný záujem.

Pojem verejného záujmu sme vysvetľovali v stanovisku zo dňa 11.10.2021; ako tzv. neurčitý 
pojem, ktorý v právnej norme nemá definovaný explicitný obsah; vyjadruje okamžitosť stavu 
záujmu a ich vzájomnú hierarchiu, je  časovo a miestne premenný, a preto sa musí posudzovať 
len v konkrétnej situácií, v konkrétnom mieste a v konkrétnom čase (Merešová. S.: Verejný 
záujem - členské štáty Európskej únie 2007.2008).
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v  súlade s § 6a cestného zákona HMB prijalo VZN HMB, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 
01.08.2019 okrem § 1 až 20 a príloh VZN HMB, ktoré nadobudli účinnosť dňom 01.10.2021.

Podľa ustanovenia ČI. 58c ods. 2 Štatútu, v období od 1. augusta 2019 do nadobudnutia účinnosti § I až 20 a prílohy všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len „prechodné 
obdobie “)  môže na účely organizovania dopravy na územ í mestskej časti vydať nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
miestnych komunikáciách 1. a ž IV. triedy podľa osobitného predpisu príslušná mestská časť.

Na základe citovaného ustanovenia ČI. 58c ods. 2 štatútu HMB dočasne prenieslo svoju 
kompetenciu obce podľa § 6a cestného zákona na mestské časti. Mestská časť Bratislava -  Nové 
Mesto (ďalej ako „MČ BA NM“) prijala VZN MČ BA NM, ktorým určila úseky miestnych 
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území MČ BA NM a tiež určila 
spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob 
jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. Právnym základom oprávnenosti prijímania 
platieb MČ BA NM, bolo VZN MČ BA NM. Takéto VZN je právne záväzné len pre určité 
územie, určitý okruh ľudí. Hlavné mesto prijalo svoje VZN za účelom regulácie parkovania t. j. 
právny základ prijímania platieb nie je totožný.

Nakoľko VZN HMB v častiach §§ 1 až 20 a príloh nadobudlo účinnosť dňom 01.10.2021, 
prechodné obdobie podľa ČI. 58c ods. 2 Štatútu počas, ktorého boli kompetencie vo vzťahu k 
§ 6a cestného zákona prenesené na mestské časti, uplynulo, zároveň uplynula aj platnosť VZN 

MČ BA NM.

HMB a mestská časť uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán o 
podmienkach vzájomnej spolupráce za účelom realizácie parkovacej politiky v pilotnej zóne 
počas prechodného obdobia mestskou časťou, ako aj po jeho skončení hlavným mestom v 
riadnom období. Na základe tejto Zmluvv z uvedeného dôvodu nemohlo dôjsť k postúpeniu práv 
a povinností z mestskej časti na HMB. ako sa mylne mestská časť domnieva. Na základe tejto 
Zmluvv nedošlo k právnemu nástupníctvu. Zmluva neobsahuje žiadne ustanovenie o postúpení 
práv a povinností, nakoľko jej účastníkmi sú na jednej strane HMB a na strane druhej mestská 
časť a iei predmetom je dohoda o vzájomne spolupráci, nie o postúpení práv a povinností. 
Postúpenie práv a povinností v požadovanom rozsahu nemôže bvť predmetom zmluvv. nakoľko 
takáto zmluvv bv predstavovala absolútne neplatný právnv úkon. K sukcesií práva nemôže dôjsť, 
keďže nositeľom práva regulovať parkovanie je výhradne HMB, ktoré dočasne toto svoje právo 
prenechalo mestským častiam. Takže najprv je právo HMB a z tohto práva je odvodené právo 
mestským častiam (na dobu určitú) regulovať parkovaciu politiku. Mestská časť teda nikdy 
nebola originálnym nositeľom práva regulovať parkovaciu politiku. Zmluva definuje vzájomnú 
spoluprácu určením si vzájomných povinností na strane mestskej časti a na strane HMB; 
povinnosti mestskej časti definuje Článok II. a v nasl. Článku III. definuje povinnosti HMB, kde 
pod písm. f) je povinnosťou HMB zabezpečiť pokračovanie v parkovacej politike v riadnom 
období po ukončení parkovacej politiky v prechodnom období v pilotnej zóne.

HMB pokračovanie v parkovacej politike zabezpečuje a to jednak legislatívne formou VZN 
HMB a jednak prostredníctvom Mestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. ako aj činnosťou 
odborných útvarov magistrátu, pričom na web stránke HMB pravidelne o týchto činnostiach 
informuje.

Ako sme už v minulosti uviedli, vzhľadom ku skutočnosti, že VZN MČ BA NM stratilo platnosť 
dňom 30.09.2021, v súčasnej dobe neexistuje právny dôvod k prijatiu plnej sumy za ročné



parkovacie karty, čo zakladá na strane MČ BA NM bezdôvodné obohatenie podľa § 451 a nasl. 
OZ.

Mgr. Peter Herceg 
vedúci oddelenia
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Použité právne predpisy:
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto č. 9/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Nové Mesto č. 4/2020 (ďalej len „VZN MČ BA NM “)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ako 
vyplýva zo zmien vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2020 a zo zmien 
a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2021 (ďalej len „VZN 
HMB“)

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) znení

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“)

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

zákon č. 377/1990 Z. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o HMB“)

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“)

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších jeho dodatkov (ďalej len „Štatút“)

a
Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto zo dňa 15.06.2021


