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Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019 
 mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 30.04.2019 

 
Názov bodu programu:  
Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
článok 69 dopĺňa o nový odsek č.4 a článok  91 sa dopĺňa odsekom č. 4, zároveň zaujatie stanoviska 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
A) s ú h l a s í 
so zapracovaním zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým 
sa článok 69 dopĺňa o nový odsek č.4 a článok  91 sa dopĺňa odsekom č. 4 Štatútu bez pripomienok,  
 
B) o d p o r ú č a   s c h v á l i ť  
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel so 
zapracovaním nasledovnej pripomienky: 
- v prílohe č. 2 k VZN č........./2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 1.2. Oprávnia a 

vyplývajúce z parkovacej karty pre držiteľa karty Rezident 1  poskytnúť aj pre držiteľa 
parkovacej karty  Rezident 2 a Rezident 3 
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2. 
Dôvodová správa 

 
Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava listom zo dňa 23.4.2019 požiadal 
o vyjadrenie sa ku zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v článku 91, 
kde sa dopĺňa odsek č. 4, týkajúci sa rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi 
hlavné mesto a príslušnú mestskú časť a návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
slovenskej republiky o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.  
Predložený materiál bol zaslaný do mestských časti na pripomienkovanie. Po zozbieraní 
pripomienok boli niektoré prenesené do nového návrhu, bolo im vyhovené. Upravený návrh aj 
s prehľadom vznesených pripomienok je opäť zaslaný na prerokovanie do mestských častí 
a tvorí prílohu tohto materiálu.  
 
Mestská časť po preštudovaní materiálu súhlasí so zapracovaním zmeny dodatku Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa článok 69 dopĺňa o nový odsek č.4 
a článok  91 sa dopĺňa odsekom č. 4 Štatútu bez pripomienok. 
 
K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel máme 
po jeho preštudovaní pripomienku týkajúcu rozšírenia sa poskytovaných  benefitov pre 
Rezidenta 1 aj pre držiteľa parkovacej karty Rezident 2 aj Rezident 3 a to z dôvodu, že Rezident 
2 aj 3 platí niekoľkonásobne vyššie poplatky za vydanie karty, a navyše spravidla sa jedná 
o člena tej istej domácnosti/rodiny.    
 


