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1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje

stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR č..../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
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2. Dôvodová správa
Dňa 18.4.2019 bola listom primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len
„primátor) doručená mestskej časti Bratislava – Rača (ďalej len MČ) žiadosť podľa §5 ods. 1 Pravidiel
pre prípravu, schvaľovania a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR
Bratislavy o zaslanie stanoviska miestneho zastupiteľstva MČ k návrhu Všeobecného záväzného
nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len VZN).
Predmetné VZN definuje zóny dočasného parkovania, spôsob zabezpečenia prevádzky
parkovacích miest, spôsoby platenia úhrady za parkovanie a výšky úhrady za parkovanie podľa
poradia vozidla na byt, hodinových sadzieb alebo poplatkov za abonentské parkovacej karty. Podobne
ako v prípade zmeny štatútu ide o kompromisný výsledok na základe množstva rokovaní medzi
bratislavským primátorom a starostami mestských častí.
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Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva
Vzhľadom na potrebu zavedenia systému rezidenčného parkovania na území Mestskej časti
Bratislava – Rača súhlasíme so schválením predmetného VZN za nasledujúcich podmienok:
A. Požadujeme zľavu pri zakúpení parkovacej karty na jeden byt v prípade rodiny s
maloletými deťmi a to tak, aby bola úhrada za rezidentskú parkovaciu kartu vo výške 49
eur v prípade prvých dvoch áut na byt obývaný rodinou s maloletými deťmi. ( pod
pojmom „maloleté dieťa“ sa rozumie dieťa od jeho narodenia po dosiahnutie plnoletosti
určenej Občianskym zákonníkom)
B. Požadujeme rozšíriť možnosti vydávania rezidentskej parkovacej karty tak, aby výhodu

bezplatného parkovania v dĺžke dvoch hodín v zóne s regulovaným parkovaním mohli
využívať fyzické osoby s trvalým pobytom v rámci územia hlavného mesta Bratislava,
teda aj tie fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území zóny s regulovaným
parkovaním. Navrhovaná úprava v podmienkach pre vydanie rezidentskej parkovacej
karty (Príloha č. 2 k VZN, bod 1.1, odsek 2) totiž neumožňuje vydať rezidentskú
parkovaciu kartu obyvateľovi Bratislavy, ktorý má trvalý pobyt
mimo zóny
s regulovaným parkovaním. Takúto úpravu nepovažujeme za vhodnú, vytvára nerovné
postavenie jednotlivých obyvateľov a neodôvodnene im znemožňuje využívať rovnaké
práva.
Od oboch týchto pripomienok si sľubujeme zníženie finančného dopadu zavedenia parkovacej politiky
na rodiny so zvýšenými finančnými nákladmi na výchovu detí. Zároveň si od nich sľubujeme
zvýhodnenie obyvateľov s trvalým pobytom na území Bratislavy, ktoré zatiaľ nebolo zahrnuté do zóny
s regulovaným parkovaním.
Zároveň predkladáme návrh zón s regulovaním parkovaním na území MČ Bratislava – Rača, ktorý
ráta s dvoma variantami:
Variant I:
Zavedenie rezidenčného parkovania v oblastiach s najvyššou hustotou obyvateľstva
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Variant II:
Zavedenie rezidenčného parkovania na celom obývanom území MČ Bratislava – Rača
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