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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 02.11.2021
Návrh
1. na zmenu aktuálneho nastavenia parkovacej politiky, kde po spustení ma byť Rača
rozdelená na sedem zón.
2. na zavedenie pilotnej fázy v trvaní 15 mesiacov bez poplatku za rezidentské karty, pre
obyvateľov Rače, a to formou odpustenia tohto poplatku zo strany Rače a zároveň žiadosťou
na magistrát o rovnaký postup z ich strany.
__________________________________________________________________________
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Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MZ
MČ Bratislava-Rača
2. Uznesenie MR MZ
MČ Bratislava-Rača
3. Dôvodová správa
4. Stanoviská stálych komisií

1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

A) schvaľuje
A1) v zmysle čl. 58c ods. (1) dodatku č. 17 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zmenu
aktuálneho nastavenia parkovacej politiky, ktoré územie Rače rozdeľuje na sedem zón , a to
spôsobom, aby celé územie Rače, na ktorom bude v budúcnosti spustená parkovacia politika bola
ako jedna celistvá zóna.
A2) odpustenie 50% z celkového poplatku za rezidentské parkovacie karty, pre obyvateľov
mestskej časti Bratislava-Rača na prechodné obdobie 15 mesiacov odo dňa spustenia parkovacej
politiky, ktorý podľa dodatku č.17 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pripadá
Mestskej časti Bratislava-Rača.

B) žiada
starostu mestskej časti Bratislava-Rača:
B1) zaslať uznesenie schválené v časti A1) Hlavnému mestu SR Bratislavy, T: 12.11.2021
B2) pripraviť návrh na odpustenie poplatku pre obyvateľov mestskej časti v zmysle
schváleného uznesenia v časti A2) a predložiť ho na najbližšie rokovanie miestneho
zastupiteľstva.
B3) zaslať Hlavnému mestu SR Bratislavy žiadosť o odpustenie 50% z celkového poplatku za
rezidentské parkovacie karty, pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača na prechodné
obdobie 15 mesiacov odo dňa spustenia parkovacej politiky, ktorý podľa dodatku č.17 hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pripadá Hlavnému mestu Bratislava. T: 12.11.2021

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Zasadnutie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača zvolané na 26.10.2021
nebolo uznášaniaschopné.

3. Dôvodová správa:
A.) Územie mestskej časti Bratislava Rača, kde bude zavedená parkovaciapolitika,
ako jedna celistvá zón
Račania nechcú byť a nemali by byť delení na zóny. Rodinné väzby, blízke medziľudské
vzťahy, ale aj roztrúsená infraštruktúra Raču predurčujú k tomu, abysme vždy boli považovaní
za jeden celok.
Napríklad, z hľadiska počtu obyvateľov, 4-násobne väčšia Petržalka, ale aj Nové mesto, majú
zónu iba jednu. Prečo Raču deliť na sedem zón a robiť to pre Račanovešte komplikovanejšie?
V prípade, ak časom prax ukáže, že jedna zóna naozaj nie je dostatočná, môžeme začať
diskutovať o ďalšom delení.
B.) Odpustenie poplatku za rezidentské karty pre obyvateľov Rače, na prechodné
obdobie 15 mesiacov ododňa spustenia parkovacej politiky.
Obyvatelia Krasňan cítia krivdu, nakoľko ich magistrát vynechal z rozhodovaciehoprocesu
pri tak dôležitej téme, ktorá zásadne ovplyvní ich doterajšie fungovanie. Bude chcieť nejaký
čas kým si ľudia na nové podmienky zvyknú, prípadne sa vychytajú nedostatky. Pilotná fáza
bez poplatku pre rezidentov je to najmenej, čo môžeme, ako Rača a Magistrát urobiť, aby bol
pre ľudí celý proces prijateľnejší. Argument, že z vybraného poplatku sa budú financovať
opravy ciest nie je presvedčivý, nakoľko sa len nedávno zvyšovali dane z nehnuteľnosti práve
za týmtoúčelom. Zároveň zvýšenie dane z nehnuteľnosti do rozpočtu mestskej časti prinieslo
násobne viacej finančných prostriedkov a to každoročne, než je celková výška odpusteného
poplatku na obdobie 15mesiacov, ktorý bude v rozpočte chýbať.
Cieľom parkovacej politiky musia byť spokojní občania, nie vyberanie poplatkov.

4. Stanoviská stálych komisií
materiál: Návrh 1. na zmenu aktuálneho nastavenia parkovacej politiky, kde po spustení ma byť Rača rozdelená na sedem zón. 2. na zavedenie pilotnej
fázy v trvaní 15 mesiacov bez poplatku za rezidentské karty, pre obyvateľov Rače, a to formou odpustenia tohto poplatku zo strany Rače a zároveň
žiadosťou na magistrát o rovnaký postup z ich strany.

Komisia

Komisia životného
prostredia, výstavby,
územného plánu
a dopravy

stanovisko
04/06/21: odporúča MZ MČ BA-Rača
A) schváliť: A1) v zmysle čl. 58c ods. (1) dodatku č. 17 Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy, návrh na zmenu aktuálneho nastavenia
parkovacej politiky, ktoré územie Rače rozdeľuje na sedem zón a to
spôsobom, aby celé územie Rače, na ktorom bude v budúcnosti
spustená parkovacia politika bola ako jedna celistvá zóna.
05/06/21: odporúča MZ MČ BA-Rača
A) schváliť: A2) odpustenie 50 % z celkového poplatku za rezidentské
parkovacie karty, pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača na
prechodné obdobie 15 mesiacov odo dňa spustenia parkovacej politiky,
ktorý podľa dodatku č. 17 hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, pripadá Mestskej časti Bratislava-Rača
06/06/21: odporúča MZ MČ Bratislava-Rača: B) požiadať starostu
mestskej časti Bratislava-Rača: B1) zaslať uznesenie schválené v časti
A1) Hlavnému mestu SR Bratislavy, T: 12.11.2021
06/06/21: odporúča MZ MČ BA-Rača
B) požiadať starostu mestskej časti Bratislava-Rača: B2) zaslať
Hlavnému mestu SR Bratislavy žiadosť o odpustenie 50 % z
celkového poplatku za rezidentské parkovacie karty, pre obyvateľov
mestskej časti Bratislava-Rača na prechodné obdobie 15 mesiacov odo
dňa spustenia parkovacej politiky, ktorý podľa dodatku č. 17 hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pripadá Hlavnému mestu
Bratislava. T: 12.11.2021
07/06/21: odporúča MZ MČ BA-Rača
B) požiadať starostu mestskej časti Bratislava-Rača: B2) zaslať
Hlavnému mestu SR Bratislavy žiadosť o odpustenie 50 % z celkového
poplatku za rezidentské parkovacie karty, pre obyvateľov mestskej časti
Bratislava-Rača na prechodné obdobie 15 mesiacov odo dňa spustenia
parkovacej politiky, ktorý podľa dodatku č. 17 hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, pripadá Hlavnému mestu Bratislava.
T: 12.11.2021

zapracované A/N

zdôvodnenie

