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Dodatok č. 17 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

z 27. júna 2019 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 
ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. ustanovuje: 
 
 

Čl. I 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 16 sa 
dopĺňa takto: 

 
1. Za čl. 58a sa vkladajú články 58b a 58c, ktoré znejú: 
 

„Čl. 58b 
Pôsobnosti Bratislavy v oblasti dočasného parkovania 

Bratislava podľa osobitného predpisu116b) vydáva na účely organizovania dopravy na 
svojom území nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych 
komunikáciách I. až IV. triedy.  

 
Čl. 58c 

Pôsobnosti mestskej časti v oblasti dočasného parkovania 

(1) Mestská časť navrhuje Bratislave úseky miestnych komunikácií I. až IV. triedy 
určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel v mestskej časti a ich zaradenie do zón 
dočasného parkovania. 

(2) V období od 1. augusta 2019 do nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 a prílohy 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, najneskôr do 30. apríla 2021 (ďalej len 
„prechodné obdobie“), môže na účely organizovania dopravy na území mestskej časti vydať 
nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. 
triedy podľa osobitného predpisu116b) príslušná mestská časť.“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 116b znie: 
„116b) § 6a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.“. 

 
2. Čl. 91 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:  

„(4) Príjem Bratislavy z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel116b) 
v príslušnej mestskej časti sa rozdelí nasledovne 

a) medzi Bratislavu a príslušnú mestskú časť, okrem mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, v pomere: 
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1. 50 % pre Bratislavu a 50 % pre mestskú časť z výnosu úhrad za rezidentské 
parkovacie karty a abonentské parkovacie karty, 

2. 85 % pre Bratislavu a 15 % pre mestskú časť z výnosu úhrad za parkovacie lístky, 

b) medzi Bratislavu a mestskú časť Bratislava-Staré Mesto v pomere 70 % pre Bratislavu 
a 30 % pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto z výnosu úhrad za rezidentské 
parkovacie karty, abonentské parkovacie karty a parkovacie lístky. 

(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. 

(6) V prechodnom období sa príjem Bratislavy z výnosu pokút uložených Bratislavou 
za priestupky spáchané v súvislosti so statickou dopravou v zónach dočasného parkovania 
určených všeobecne záväzným nariadením mestskej časti v súlade s čl. 58c ods. 2 v príslušnej 
mestskej časti poskytne z rozpočtu Bratislavy v prospech rozpočtu príslušnej mestskej časti 
vo výške 100 %.“. 

 
 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. augusta 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor 

 
v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 

prvá námestníčka primátora 
 

 


