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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
Zástupca starostu mestskej časti 

 
 

Vážený pán primátor 

Ing. arch. Matúš Vallo 

Primaciálne námestie 1  

814 99 Bratislava 

 
 

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje//@ Bratislava 
 38204 / 10273/ 2021/ PR/VELR JUDr. Rastislav Velček, 

rastislav.velcek@bann.sk 

28.10.2021 

Vec: 

Žiadosť o zmenu Rozhodnutia primátora Bratislavy č. 30/2021 a vracanie alikvotných súm za 

vydané parkovacie karty 

 

  Vážený pán primátor Ing. arch. Matúš Vallo,  

 

Dňom 01.10.2021 nadobudlo účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej aj „VZN BA“). Týmto 

dňom sa zároveň končí prechodné obdobie v ktorom parkovaciu politiku v pilotnej zóne Nové Mesto do 

30.09.2021 zabezpečovala mestská časť Bratislava – Nové Mesto, rovnako už nie je účinné Všeobecne zá-

väzné 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 aj 

„VZN BANM“). 

 

V zmysle našej obojstranne uzavretej Zmluvy 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, 

(ďalej „Zmluva o spolupráci“) Článok III, písm. f) (Povinnosti hlavného mesta) : 

 

„Hlavné mesto pri realizácii parkovacej politiky v pilotnej zóne zabezpečí pokračovanie v parkovacej 

politike v riadnom období po ukončení parkovacej politiky v prechodnom období v pilotnej zóne.“ 

 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vydávala v prechodnom období t.j. do 30.09.2021 „rezidentské 

parkovacie karty“ a „abonentské parkovacie karty“ podľa dovtedy platného a účinného VZN BANM a to ako 

parkovacie karty s platnosťou 1 roka odo dňa ich vydania, vzhľadom k tomu, že úhrada v zmysle VZN BANM 

bola určená ako „ročná“ v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) a písm. e) VZN BANM :  

 

„(3) Výška úhrady sa určuje nasledovne: 

b) rezidentská parkovacia karta (ročne): 

1. Parkovacia karta na byt...............................................................39,00 EUR 

2. Parkovacia karta na byt............................................................. 150,00 EUR 

3. parkovacia karta na byt............................................................. 500,00 EUR 

... 

e) abonentská parkovacia karta (ročne): 

Abonentská parkovacia karta..........................................1 500 EUR...“ 
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V zmysle Rozhodnutie č. 30/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa určujú podmienky pre vydávanie parkovacieho oprávnenia v zóne regulovaného parkovania 

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, lokalita Tehelné pole“ (ďalej aj „Rozhodnutie č. 30/2021“) bola 

v článku II ods. 3 akceptovaná platnosť rezidentských a abonentských parkovacích kariet vydaných podľa 

VZN BANM a to do doby uvedenej v článku III ods. 1 a 2 nasledovne : 

 

„Čl. II ods. 3 

(3) Za parkovacie oprávnenie vydané v súlade s týmto rozhodnutím sa považuje aj rezidentská a abonentská 

parkovacia karta vydaná do nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením 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.“ 
 

„ČI. III 

Platnosť parkovacieho oprávnenia 

(1) Parkovacie oprávnenie je platné do 9. januára 2022. 

(2) Platnosť parkovacieho oprávnenia zaniká: 

(a) v prípade rezidentskej parkovacej karty zmenou trvalého pobytu, zmenou bytu v rámci bytovej budovy 

alebo stratou vzťahu k motorovému vozidlu, 

(b) v prípade abonentskej parkovacej karty zmenou miesta podnikania, sídla alebo prevádzkarne s výnim-

kou zmeny v rámci regulovanej zóny, zánikom vlastníctva nehnuteľnosti v regulovanej zóne alebo stratou 

vzťahu k motorovému vozidlu.“  

 

V tejto súvislosti Vás pán primátor dovoľujeme požiadať, aby bolo Rozhodnutie č. 30/2021 zmenené 

a to tak, že platnosť rezidentskej parkovacej karty a platnosť abonentskej parkovacej karty vydanej podľa 

VZN BANM do 30.09.2021, končí až uplynutím doby na ktorú boli vydané, to znamená uplynutím 1 roka 

odo dňa ich vydania, a nie dňom 9. januára 2022, nakoľko osoby, ktorým boli tieto parkovacie karty vydané 

zaplatili za službu vyhradeného parkovania na obdobie 1 roka v zmysle VZN BANM (§ 4 ods. 3 písm. b) a 

písm. e)). 

 

Podľa našich informácií komunikuje hlavné mesto o vrátení poplatku za predané parkovacie karty od 

času skončenia platnosti VZN BANM, teda od 30.09.2021, občanom, ktorí si tieto karty zakúpili. Okrem iného 

sa táto informácia nachádza aj v tlačovine „Parkovacie noviny 10/2021“, ktoré boli vydané pod hlavičkou 

hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislavský parkovací asistent, kde sa na strane 2, v časti „Nové Mesto – 

Tehelné pole“ uvádza :  

 

„Ak vaša rezidentská karta platí aj po dátume 1.10.2021, máte nárok na vrátenie alikvotnej sumy. 

Pre jej vrátenie je potrebné kontaktovať klientske centrum Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto.“    

   

V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme uviesť, že v zmysle obojstranne uzavretej Zmluvy o spolupráci 

(Článok III, písm. f)) je povinnosťou hlavného mesta SR Bratislavy pokračovať v parkovacej politike v riad-

nom období t.j. po 01.10.2021, pričom na základe Rozhodnutia č. 30/2021 sa akceptujú rezidentské a abo-

nentské parkovacie karty vydané podľa VZN BANM.  

 

Z nášho pohľadu je teda povinnosťou hlavného mesta SR Bratislavy  pokračovať v riadnom období 

(t.j. od 1.10.2021) v parkovacej politike akceptovaním všetkých parkovacích kariet vydaných v prechodnom 

období našou mestskou časťou podľa VZN BANM, rovnako aj akceptovaním ich ročnej platnosti. Čo sa týka 

samotného vracania alikvotnej sumy za parkovacie karty, toto bolo riešené vo VZN BANM tak, že k vráteniu 

alikvotnej časti  úhrady môže dôjsť len z  uvedených dôvodov (§ 11 – rezidenčná parkovacia karta, § 20 – 

abonentská parkovacia karta) :  

 

„§ 11 
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Platnosť rezidentskej parkovacej karty 

(1) Rezidentská parkovacia karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola vydaná. 

(2) Platnosť rezidentskej parkovacej karty zaniká zmenou trvalého pobytu, zmenou bytu v rámci bytovej 

budovy alebo stratou vzťahu k motorovému vozidlu. V prípade ukončenia platnosti rezidentskej parkovacej 

karty z týchto dôvodov má držiteľ parkovacej karty nárok na vrátenie alikvotnej časti úhrady za parkovaciu 

kartu; v iných prípadoch nárok na vrátenie alikvotnej časti úhrady nevzniká.“ 

 

„§ 20 

Platnosť abonentskej parkovacej karty 

(1) Abonentská parkovacia karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola vydaná. 

(2) Platnosť abonentskej parkovacej karty zaniká zmenou miesta podnikania, sídla alebo prevádzkarne s 

výnimkou zmeny v rámci zóny, pre ktorú je parkovacia karta vydaná, zánikom vlastníctva bytu v zóne pre 

ktorú je parkovacia karta vydaná alebo stratou vzťahu k motorovému vozidlu. V prípade ukončenia plat-

nosti abonentskej parkovacej karty z akýchkoľvek dôvodov, nemá držiteľ parkovacej karty nárok na vráte-

nie alikvotnej časti úhrady za parkovaciu kartu.“ 

 

V tejto súvislosti Vás pán primátor dovoľujeme požiadať o stanovisko, na základe akého ustanovenia 

našej obojstranne uzavretej Zmluvy o spolupráci, resp. nášho VZN BANM, alebo VZN BA, alebo iného 

všeobecne záväzného právneho predpisu má dôjsť k vráteniu alikvotných súm za parkovacie karty ako je 

to komunikované hlavným mestom, keďže platnosť samotných rezidentských a abonentských kariet je 

akceptovaná aj po 01.10.2021 aj zo strany hlavného mesta ?  Domnievame sa, že k vráteniu alikvotných 

súm môže dôjsť len ak sú splnené podmienky podľa § 11 ods. 2 a § 20 ods. 2 VZN BANM, a nie z iných 

dôvodov. Za týchto podmienok boli parkovacie karty vydávané osobám, ktoré splnili podmienky VZN 

BANM. Zároveň uvádzame, že presne tieto isté podmienky obsahuje aj Všeobecne záväzné nariadenie 

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

11 a § 20 VZN BA). 

 

S úctou 

 

         Mgr. Branislav Filipovič, MBA 

          zástupca starostu 
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