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N Á V R H    U Z N E S E N I A:  

 

Alternatíva 1:  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

A. s ú h l a s í 

 

aby mestská časť vrátila držiteľom rezidentských a abonentských parkovacích kariet vydaných 

podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel pomernú časť vybraných úhrad za tieto vydané a 

uhradené parkovacie karty, tak, že táto úhrada sa vracia za čas od 01.10.2021 do uplynutia ich 

ročnej platnosti 

 

B. ž i a d a 

 

starostu mestskej časti a prednostu miestneho úradu, aby zabezpečili proces prijímania žiadostí 

o vrátenie pomerných častí vybraných úhrad za vydané a uhradené parkovacie karty, a proces 

vrátenia pomernej časti úhrad držiteľom rezidentských a abonentských parkovacích kariet 

podľa bodu A.  

 

C. s ú h l a s í 

 

s vyčlenením finančných prostriedkov získaných z vyúčtovania výnosov z pilotného projektu 

parkovacej zóny Tehelné pole podľa čl. 91 ods. 4 až 6 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

(doplnené Dodatkom č. 17) z výnosov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021 a s 

použitím týchto prostriedkov na vrátenie pomerných časti vybraných úhrad podľa bodu A., až 

do doby premlčania právnych nárokov držiteľov parkovacích kariet. 

 

 

Alternatíva 2 : 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

ž i a d a  

 

hlavné mesto Slovenskej republiky, aby prijalo takú úpravu Všeobecne záväzného nariadenia 

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

vozidiel, v ktorom bude platnosť rezidentských a abonentských kariet, ktoré boli vydané 

mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto do 30.09.2021, akceptovaná aj po 01.10.2021 do 

skončenia ich ročnej platnosti bez toho, aby sa za tento čas po 01.10.2021 od držiteľov 

parkovacích kariet vyžadovala ďalšia úhrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D Ô V O D O V Á   S P R Á VA : 
 

Medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou (ďalej aj „hlavné mesto“) a mestskou časťou 

Bratislava – Nové Mesto (ďalej aj „mestská časť“) bola dňa 15.06.2021 uzavretá 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, (ďalej aj „Zmluva o spolupráci“), ktorej Článok III, písm. 

f) (Povinnosti hlavného mesta), uvádza: 

 

„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 realizovala (aj) v zmysle vyššie uvedeného parkovaciu politiku v pilotnej zóne 

v prechodnom období do 30.09.2021, za týmto účelom schválila Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej aj 

„VZN BANM„) a vydávala oprávneným osobám rezidentské parkovacie karty a abonentské parkovacie 

karty. Jednotlivé parkovacie karty boli vydávané s ročnou platnosťou, ktorá začínala dňom ich vydania 

a mala skončiť uplynutím 1 roka odo dňa ich vydania. Za jednotlivé parkovacie karty prijímala úhrady 

vo výške stanovenej vo VZN BANM, teda ročné úhrady. 

 

Dňom 01.10.2021 nadobudlo účinnosť 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. 

 

Hlavné mesto začalo po uplynutí prechodného obdobia komunikovať vo vzťahu k verejnosti tak, že 

mestská časť je povinná vrátiť držiteľom parkovacích kariet rezidentských a abonentských alikvotnú 

časť vybraných úhrad, pričom obsahom  distribuovanej tlačoviny „Parkovacie noviny 10/2021“, ktoré 

boli vydané pod hlavičkou hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislavský parkovací asistent, 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 nadväznosti na túto tlačovinu zaslala mestská časť list zástupcu starostu mestskej časti pána Mgr. 

Branislava Filipoviča, MBA, zo dňa 28.10.2021, (list uvedený ako príloha č. 3 tohto materiálu) 

v ktorom vyjadrila stanovisko mestskej časti aj k otázke vracania týchto alikvotných častí, resp. žiadosť 

o vysvetlenie takejto komunikácie zo strany hlavného mesta.  

 

Hlavné mesto v reakcii na list pána zástupcu odpovedalo zaslaním právnej analýzy, 10.11.2021 (list 

uvedený ako príloha č. 4 tohto materiálu) v ktorom mimo iného uviedlo, že : 

 

„Vo vzťahu k parkovacím oprávneniam uvádzame, že tieto preukazujú splnenie podmienok v zmysle 

rozhodnutia č. 30/2021 zo dňa 01.10.2021. Čo v praxi znamená, že pokiaľ obyvateľ spĺňal podmienky 

VZN MČ BA NM do 30.09.2021 a požiadal o vydanie parkovacieho oprávnenia v regulovanej zóne (MČ 

BA NM, lokalita Tehelné pole), má aj naďalej možnosť bezplatného parkovania v regulovanej zóne, a 

to do 09.01.2021. 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.“ 

 

Mestská časť reagovala na túto právnu analýzu zaslaním vlastnej právnej analýzy, 12.11.2021 

(list uvedený ako príloha č. 5 tohto materiálu). Súčasťou právnej analýzy bolo aj :  

 



„Máme za to, že v prípade odovzdania realizácie parkovacej politiky na území v zóne 

regulovaného parkovania „Tehelné pole“ v mestskej časti hlavnému mestu, momentom 

skončenia prechodného obdobia a začiatkom riadneho obdobia realizácie parkovacej politiky, 

došlo k vzniku právneho nástupníctva - pričom právnym nástupcom mestskej časti vo vzťahu k 

realizácii parkovacej politiky sa stalo hlavné mesto, ktoré vstúpilo do právneho postavenia 

(práv a povinností) prevádzkovateľa parkovacej politiky na území mestskej časti, a to na 

podklade najmä Zmluvy o spolupráci a príslušných VZN BANM/ VZN HMBA. Z dôvodu 

právneho nástupníctva hlavného mesta, ktoré pokračuje v realizácii parkovacej politiky, nie je 

možné sa stotožniť s názorom, že platnosť parkovacích kariet vydaných mestskou časťou 

skončila dňom 30.09.2021 a preto nie je ani možné konštatovať vznik bezdôvodného obohatenia 

mestskej časti vo vzťahu k držiteľom parkovacích kariet v ponímaní § 451 a nasl. Občianskeho 

zákonníka. 

 

S cieľom predídenia nedorozumení a s cieľom zvýšenie právnej istoty držiteľov parkovacích 

kariet navrhujeme hlavnému mestu, aby právne nástupníctvo realizácie parkovacej politiky na 

území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto po 01.10.2021 bolo premietnuté do ustanovení 

VZN HMBA a to osobitným konštatovaním, resp. akceptáciou skutočnosti, že parkovacie karty 

vydané  zo strany mestskej časti sú platné aj po 01.10.2021, do skončenia ich ročnej platnosti, 

resp. alternatívne, ich bezodplatné nahradenie parkovacími kartami, ktoré budú vydané priamo 

hlavným mestom. Sme toho názoru, že Rozhodnutie starostu mestskej časti, či primátora 

hlavného mesta, nemôže nahradiť, alebo inak upravovať podmienky definované vo všeobecne 

záväznom nariadení.“ 

 

Hlavné mesto v reakcii na túto právnu analýzu reagovalo zaslaním ďalšej právnej analýzy, 

10.11.2021 (list uvedený ako príloha č. 6 tohto materiálu) v ktorom sa nestotožnilo so 

stanoviskom mestskej časti a mimo iného uviedlo :  

 

 
 

Zhrnutie :  

 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto realizovala parkovaciu politiku v pilotnej zóne Tehelné 

pole do 30.09.2021 a vydávala za týmto účelom aj parkovacie karty rezidentské a parkovacie 

karty abonentné, pričom každá z vydaných parkovacích kariet mala vždy ročnú platnosť a za 



jej vydanie vyberala mestská časť ročné úhrady podľa VZN BANM. Skončením prechodného 

obdobia dňom 01.10.2021 malo v parkovacej politike v riadnom období pokračovať hlavné 

mesto Bratislava. Podľa uzatvorenej Zmluvy o spolupráci odovzdala mestská časť hlavnému 

mestu aj databázy držiteľov parkovacích kariet rezidentských a abonentských, čo z pohľadu 

mestskej časti malo zabezpečiť akceptovanie vydaných parkovacích kariet zo strany hlavného 

mesta aj po 01.10.2021 a znamenalo v spojení s povinnosťou hlavného mesta pokračovať 

s parkovacou politikou v riadnom období aj faktické právne nástupníctvo (pokračovanie). 

V prípade právneho nástupníctva malo hlavné mesto akceptovať vydané parkovacie karty 

mestskej časti a nepožadovať od držiteľov parkovacích kariet ďalšiu úhradu do skončenia 

platnosti parkovacích kariet. Mestská časť navrhla, aby táto otázka bola riešená aj úpravou VZN 

hlavného mesta, kde by sa toto právne nástupníctvo explicitne vyjadrilo a od držiteľov 

parkovacích kariet sa nepožadovala ďalšia úhrada. 

 

Hlavné mesto vo svojich analýzach odmietlo stanovisko mestskej časti, pričom poukázalo na 

to, že Zmluva o spolupráci právne nástupníctve nijako neupravuje, pričom hlavné mesto bude 

po 01.10.2021 vydávať vlastné parkovacie karty a realizovať vlastné úhrady za vydávanie 

parkovacích kariet.  

 

Výnosy z vydávaných parkovacích kariet v prechodnom období do 30.09.2021 upravuje článok 

91 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy :  

 

„(5) V prechodnom období sa príjem mestskej časti z výnosu úhrad za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel116b) v príslušnej mestskej časti rozdelí medzi príslušnú mestskú časť a 

Bratislavu v pomere 70 % pre príslušnú mestskú časť a 30 % pre Bratislavu.“    

 

Vzhľadom k tomu, že je potrebné ďalej riešiť otázku vrátania/ nevrátenia úhrad za vydané 

parkovacie karty v čase od 01.10,2021 predkladá sa na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

návrh uznesenia v dvoch alternatívach :  

 

V prvej alternatíve bude mestská časť súhlasiť so stanoviskom hlavného mesta SR Bratislavy 

a začne proces prijímania žiadosti o vrátenie pomerných častí vybraných úhrad za vydávanie 

parkovacích kariet za čas po 01.10.2021.  

 

V druhej alternatíve mestská časť vyjadrí nesúhlas so stanoviskom hlavného mesta SR 

Bratislavy a prikloní sa k názoru, že hlavné mesto SR Bratislava je právnym nástupcom 

v parkovacej politike v pilotnej zóne aj v otázke vydaných parkovacích kariet a požiada hlavné 

mesto o akceptovanie vydaných parkovacích kariet mestskej časti aj po 01.10.2021. 


