
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

Názov petície: Petícia za úpravu parkovacích podmienok pred bytovým domom Pavla Horova 
č. 26 a č. 28 formou stanovenia menšej časti medziblokového parkoviska medzi bytovými 
blokmi Pavla Horova č. 20 – č. 28 ako parkoviska vyhradeného pre obyvateľov domu Pavla 
Horova č. 26 a č. 28 vyznačené dopravnou značkou IP 16 s dodatkovou tabuľkou „S povolením 
MU“.   

Predmet petície: Úprava parkovacích podmienok pred bytovým domom Pavla Horova č. 26 
a č. 28 v Bratislave, a to formou stanovenia menšej časti medziblokového parkoviska medzi 
bytovými blokmi Pavla Horova č. 20 – č. 28 ako parkoviska vyhradeného pre obyvateľov domu 
Pavla Horova č. 26 a č. 28 vyznačeného dopravnou značkou IP 16 s dodatkovou tabuľkou „S 
povolením MU“. 

Počet osôb: 47 občanov. 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) v záujme 
zabezpečenia jednotných pravidiel celomestského regulovaného parkovania prijalo v júni 2019 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktorého 
úplne znenie bolo vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 10/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len 
„VZN“). Uvedené VZN ustanovuje úseky miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel na území hlavného mesta, určuje spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, 
výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 
Regulácia parkovania zavedená predmetným VZN je z pohľadu hlavného mesta vnímaná ako 
služba pre obyvateľov mesta a mestských častí. 
 
 Jednotné pravidlá celomestského regulovaného parkovania sa v rámci hlavného mesta 
zavádzajú postupne. Potrebu zavedenia regulácie pre jednotlivé rezidentské zóny hlavné mesto 
vyhodnocuje priebežne a podľa zistených dát vyťaženosti postupuje pri regulácii. Doposiaľ boli 
priorizované zóny s najväčším tlakom parkujúcich vozidiel nerezidentov. Zavedenie regulácie 
parkovania v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves je v pláne strednodobého horizontu 
2-5 rokov. Presný plán spustenia konkrétnej parkovacej zóny nie je možné presne určiť, 
nakoľko pre jeho vytvorenie je potrebné mať schválené všetky projekty organizácie dopravy. 
Dátum implementácie parkovacej politiky je priamo závislý od dĺžky schvaľovania projektu 
a následne aj od vplyvov poveternostných podmienok (vodorovné dopravné značenie nie je 
možné realizovať počas dažďa, sneženia alebo pri nižších teplotách). 
 
      Vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné požiadavke občanov zo strany hlavného 
mesta vyhovieť. 
 

 


