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Vec
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 12/2016 z 08.12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia -  protest prokurátora

Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 
27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o prokuratúre“) podáva

protest prokurátora

proti § 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 1, ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, ods. 13 , § 3 
ods. 1, ods. 2, ods. 3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3, ods. 4 a § 7 Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 
z 08.12.2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republil^ Bratislavy, 
výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia 

• a preukázania jej zaplatenia (ďalej len „VZN“).

VZN v napadnutých častiach navrhujem zmeniť, nakoľko uvedené 
ustanovenia VZN sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Podľa § 27 ods. 3 zákona o prokuratúre, ak bol protest prokurátora podaný 
proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému v § 21 ods. 3 písm. f) 
treťom bode, a orgán verejnej správy zistí, že protest je  dôvodný, je  povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora 
všeobecne záväzný právny predpis zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť 
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom,
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prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. O vyhovení 
protestu a zrušení alebo zmene všeobecne záväzného právneho predpisu alebo 
o nevyhovení protestu upovedomí orgán verejnej správy prokurátora v lehote podľa 
prvej vety.

Podľa § 27 ods. 5 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej správy nevyhovie 
protestu prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému v 
§ 21 ods. 3 písm. f) treťom bode, je prokurátor oprávnený podať žalobu na správny 
súd podľa osobitného predpisu.

Podľa § 357 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 
(ďalej len „SSR"), žalobca sa môže žalobou domáhať vyslovenia nesúladu 
všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho 
kraja vydaného vo veciach územnej samosprávy so zákonom.

Podľa § 359 ods. 1 SSP, žalobcom je  prokurátor, ktorého protestu proti 
všeobecne záväznému nariadeniu obce, mesta, mestskej časti alebo 
samosprávneho kraja nebolo vyhovené. Pod nevyhovením protestu prokurátora sa 
rozumie nezrušenie všeobecne záväzného nariadenia alebo jeho napadnutej časti, 
nevykonanie zmeny všeobecne záväzného nariadenia alebo jeho napadnutej časti v 
lehote podľa osobitného predpisu.

Podľa § 21 ods. 3 písm. f) bod 3 zákona o prokuratúre, na účely tohto zákona 
sa rozumie všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným orgánom verejnej 
správy všeobecne záväzné nariadenie orgánu územnej samosprávy.

Odôvodnenie:

Dňa 08. 12. 2016 bolo Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo") schválené VZN Č. 12/2016 o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady 
za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej 
zaplatenia. VZN bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 683/2016 zo 
dňa 08.12. 2016 v pomere hlasov 27 za, O proti, 12 poslanci sa zdržali hlasovania. 
Predmetné VZN vo svojom úvode obsahuje konštatovanie, že bolo prijaté podľa § 11 
ods. 5 písm. c) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a § 6a 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákoď).

Predmetom protestu prokurátora nie je samotné oprávnenie mesta na vydanie 
všeobecne záväzného nariadenia na úseku dočasného parkovania, ale obsah 
niektorých ustanovení VZN, ktoré sú v rozpore s nasledujúcimi právnymi predpismi 
a predpismi uvedenými pri jednotlivých paragrafoch nariadenia.

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ak zákon pri úprave



pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, 
platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

Podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, obec môže vo veciach územnej 
samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, 
s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované 
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, obec môže vo veciach, 
v ktorých plní úlohy štátnej správy vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia 
zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli 
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, 
s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy.

Podľa § 6a ods. 1 cestného zákona, na účely organizovania dopravy na 
území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych 
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len "parkovacie 
miesta"), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný 
verejný záujem. Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými 
dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví 
spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné 
parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob Jej 
pia tenla a spôsob preukázania Jej zaplatenia.

Podľa ČI. 4 ods. 1, 2 a 3  prvá veta uznesenia Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 519 z 18. 12. 1996 k návrhu legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 
19/1997 Z. z., zákon má upravovať v príslušnej oblasti všetky základné spoločenské 
vzťahy. M usí byť zrozumiteľný, prehľadne usporiadaný a stručný v tom zmysle, 
že má obsahovať len ustanovenia s normatívnym obsahom.

Zákon m usí byť terminologický presný a Jednotný. Možno v ňom používať 
len správne a v právnom poriadku ustálené pojmy a správnu právnu terminológiu. Ak 
niet vhodného pojmu alebo termínu, možno na jeho utvorenie použiť iné slovo alebo 
slovné spojenie, ktoré vyhovuje z významovej stránky. Nový pojem treba v zákone 
právne vymedziť.

V zákone sa musí dbať na jazykovú správnosť, štylistickú primeranosť a 
všeobecnú zrozumiteľnosť textu (§ 68 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku).

Podľa § 25 ods. 1 písm. o) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o cestnej premávke“), vodič nesmie zastaviť a stáť na platenom parkovisku, 
ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie.

Podľa § 25 ods. 1 písm, q) zákona o cestnej premávke, vodič nesmie zastaviť 
a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2.

Podľa § 52 ods. 2 zákona o cestnej premávke, iní účastníci cestnej premávky 
než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo



dopravným zariadením je  určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, 
pri ktorom ostane voľné šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným 
obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo 
regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze 
zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím Je však 
na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom 
ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Podľa § 137 ods. 1 zákona o cestnej premávke, porušenie povinností 
ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Podľa § 2 ods. 1, 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v 
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, 
dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie 
z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k 
národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej 
orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického 
alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo 
iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej 
protispoločenskej činnosti.

Pri dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania je  potrebné prihliadať aj na 
dobré mravy na účely rozšírenia ochrany pred diskrimináciou.

Podľa § 2a ods. 2, 3 antidiskriminačného zákona, priama diskriminácia je  
konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako 
sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v 
porovnateľnej situácii.

Nepriama diskriminácia je  navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn 
alebo prax, ktoré znevýhodňujú aiebo by mohii znevýhodňovať osobu v 
porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, 
rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného 
záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.

Podľa § 3 ods. 1, 2 antidiskriminačného zákona, každý je  povinný 
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a 
obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, 
poskytovania tovarov a siužieb a vo vzdelávaní.

Zásada rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa uplatňuje len v spojení 
s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi.

Podľa § 5 ods. 1, ods. 2 písm. d) antidiskriminačného zákona, v súlade so 
zásadou rovnakého zaobchádzania sa v sociálnom zabezpečení, zdravotnej 
starostlivosti, pri poskytovaní tovarov a siužieb a vo vzdelávaní zakazuje 
diskriminácia osôb z dôvodov podľa § 2 ods. 1.

Zásada rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa uplatňuje len v spojení 
s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblastiach prístupu 
a poskytovania tovarov a služieb vrátane bývania, ktoré sú poskytované verejnosti 
právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikateľmi.



Podľa § 9 antidiskriminačného zákona, každý má podľa tohto zákona právo 
na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.

Podľa § 9a antidiskriminačného zákona, ak by porušením zásady rovnakého 
zaobchádzania mohli byť dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo slobody 
väčšieho alebo neurčitého počtu osôb alebo ak by takýmto porušením mohol byť 
inak vážne ohrozený verejný záujem, patrí právo domáhať sa ochrany práva na 
rovnaké zaobchádzanie aj právnickej osobe podľa § 1 0  ods. 1. Táto osoba sa môže 
domáhať najmä určenia, že bola porušené zásada rovnakého zaobchádzania, aby 
ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, a 
ak je to možné, napra vil protiprá vny sta v.

Mestské zastupiteľstvo sa danými ustanoveniami dôsledne neriadilo.

I.

Spôsob vymedzenia pojmov a obsahu VZN nie je vo všetkých ustanoveniach 
jednoznačný a poskytuje viaceré možnosti výkladu, čo je bez pochybností 
v neprospech VZN, teda aj princípu právnej istoty. Aj podzákonná právna norma, 
ktorou VZN určite je, musí byť zrozumiteľná, prehľadná a určitá takým spôsobom, že 
bude bez väčšieho úsilia rozpoznateľná a identifikovateľná a jej adresáti sa ňou 
budú môcť spravovať bez pochybností o obsahu priznaných práv a uložených 
povinností. Ústavný súd SR už v minulosti judikoval, že medzi prvky právnej istoty 
(ČI. 1 ods. 1 Ústavy SR) patrí určitosť a jasnosť právnej normy a z týchto faktorov 
vyplývajúca jej zrozumiteľnosť (PL.ÚS. 15/1998).

Zatiaľ čo pri normatívnych právnych aktoch uverejňovaných v Zbierke 
zákonov SR sa na všetky právne subjekty vzťahuje nevyvrátiteľná domnienka 
znalosti obsahu Zbierky zákonov Slovenskej republiky, tomuto režimu nepodliehajú 
normatívne právne akty tu neuverejňované, medzi ktoré patria aj všeobecne 
záväzné nariadenia územnej samosprávy. Obce by mali pristupovať k tvorbe VZN 
analogicky podľa pravidiel tvorby zákonov upravených v Legislatívnych pravidlách 
tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z.

K formálnemu vymedzeniu pojmov a ich obsahu a vzťahov v § 4 ods. 2 a ods.
3 VZN a § 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 4, ods. 5 a ods. 11 VZN:

Podľa § 4 ods. 2 VZN, platenie je  možné realizovať a) zakúpením 
elektronického parkovacieho lístka, b) zakúpením rezidentskej parkovacej karty 
s vyznačením príslušnej zóny a c) zakúpením abonentskej parkovacej karty 
s vyznačením príslušnej zóny.

Podľa § 4 ods. 3 VZN, dokladom preukazujúcim zaplatenie úhrady za 
dočasné parkovanie motorového vozidla je  a) potvrdenie o úhrade vydané 
parkovacím automatom, b) platný elektronický parkovací lístok, c) platné rezidentská



parkovacia karta s vyznačením príslušnej zóny, d) platná abonentski parkovacia 
karta s vyznačením príslušnej zóny.

V rámci definície pojmov vo VZN absentuje definícia pojmu elektronický 
parkovací lístok, ktorý je následne v § 4 ods. 2 VZN použitý. Platbu je podľa § 4 ods. 
2 VZN možné realizovať tromi spôsobmi, pričom dokladom preukazujúcim samotnú 
platbu je aj potvrdenie o úhrade vydané parkovacím automatom. V dôsledku 
absencie presného vymedzenia obsahu pojmu parkovací lístok je nejasné, či budú 
ako doklad preukazujúci zaplatenie úhrady akceptované parkovacím automatom 
vydané potvrdenia o úhrade a platný elektronický parkovací lístok alebo na 
preukázanie úhrady postačí len jedna z týchto možností. Pre upresnenie by bolo 
vhodné v § 4 ods. 3 VZN medzi písmeno a) a písmeno b) vložiť spojku „alebo“.

VZN ďalej v § 2 ods. 4, 5, 8 a 11 zavádza rezidentskú parkovaciu kartu 
s určením zóny, rezidentskú parkovaciu kartu bez určenia zóny a abonentskú 
parkovaciu kartu, ktorá umožňuje dočasné parkovanie v zóne, pre ktorú je karta 
vydaná. Medzi dokladmi preukazujúcimi zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie 
motorového vozidla ako aj spôsobmi realizácie platby v § 4 ods. 2 aS VZN 
absentuje uvedenie rezidentskej parkovacej karty bez určenia zóny.

Tiež nie je zrejmé, prečo v § 1 ods. 3 písm. c) VZN nie je za rezidenta 
považovaná aj osoba s trvalým pobytom v hlavnom meste, ktorá oprávnene užíva 
motorové vozidlo na základe inej zmluvy ako lízingovej (napr. zmluva o pôžičke, 
zmluva o užívaní motorového vozidla alebo iná nepomenovaná zmluva podľa § 51 
Občianskeho zákonníka). Takáto osoba oprávnene užívajúca motorové vozidlo na 
základe uvedených „iných“ zmlúv sa nachádza v porovnateľnej situácii, v ktorej svoje 
odlišné zaobchádzanie môže považovať a uplatňovať ako diskriminačné tzv. 
nepriamu diskrimináciu (§ 2a ods. 3 antidiskriminačného zákona). Prípadné 
sledovanie oprávneného záujmu, primeranosť a nevyhnutnosť takého obmedzenia 
by v tejto otázke malo zdôvodniť ako normotvorca hlavné mesto.

Poukazujem pritom na to, že Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len 
„ESĽP“) vo svojej ustálenej Judikatúre konštatuje, že odlišnosť v zaobchádzaní 
medzi osobami nachádzajúcimi sa v analogických alebo porovnateľných situáciách 
je diskriminačná, pokiaľ nemá žiadne objektívne a rozumné ospravedlnenie, t. j. 
pokiaľ nesleduje legitímny cieľ, alebo pokiaľ nie sú použité prostriedky sledovanému 
cieľu primerané. Rovnako Výbor OSN pre ľudské práva pri aplikácií čl. 26 Paktu 
opakovane vyjadril názor, že „vylúčenie ľubovôle spočíva v tom, že nemožno uplatniť 
diskrimináciu mimo rozumné a objektívne kritériá (reasonable and objective 
criterions).“

II. 

K § 2  ods. 1 VZN:

Podľa § 2 ods. 1 VZN, v zónach je  možné parkovať len na miestach 
označených určeným dopravným značením.



Dočasným parkovaním sa podľa § 1 ods. 2 písm. a) VZN rozumie parkovanie 
motorových vozidiel kategórií M 1 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a 
používajú sa na prepravu osôb), N1 (motorové vozidlá projektované a konštruované 
na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 
3500 kg) a L (motorové vozidlá smenej ako štyrmi kolesami a štvorkolky) na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií.

Ak sa normotvornou činnosťou obce ukladajú povinnosti fyzickým 
a právnickým osobám je táto činnosť limitovaná čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, podľa 
ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, nikoho nemožno nútič aby 
konal niečo, čo zákon neukladá. Tieto limity sa vzťahujú na normotvornú činnosť 
obce pri výkone ako samosprávnej pôsobností, tak aj pôsobnosti v rámci 
preneseného výkonu štátnej správy (i. US 56/00).

Obec/mesto môže v zmysle § 6a cestného zákona na účely organizovania 
dopravy na území obce ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky 
miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa tým 
neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Na 
takto stanovených úsekoch miestnych komunikácií obec reguluje parkovanie 
a vyberá s tým spojené poplatky. Na iných miestach, mimo úsekov stanovených vo 
všeobecne záväznom nariadení podľa § 6a cestného zákona, na ktorých 
parkovanie (zastavenie a státie) motorových vozidiel nie je zakázané dopravnými 
značkami alebo priamo zákonom č. 8/2009 2. z., parkovanie motorových vozidiel 
nemôže obec/mesto obmedzovať. V tejto časti ide o prekročenie jej/jeho právomoci.

Žiadna platná právna úprava a priori nezakazuje vodičom zastaviť a stáť 
mimo vyznačených parkovacích miest. Nie je totiž možné vylúčiť situáciu, že v danej 
zóne môže existovať miesto/miesta, na ktorých v zmysle zákona o cestnej premávke 
alebo dopravnej značky nie je zakázané zastaviť a stáť a toto miesto súčasne nie je 
predmetom úpravy dočasného parkovania podľa VZN. Je neprípustné, aby VZN 
ustanovovalo povinnosti vodičov nad rámec zákona o cestnej premávke a vytváralo 
tak pre vodičov nové obmedzenia, ktoré nie sú stanovené zákonom.

Samotné znenie § 52 ods. 2 zákona o cestnej premávke explicitne umožňuje 
zastavenie a státie v zóne splateným alebo regulovaním státím mimo tejto zóny -  
na chodníku (za predpokladu, že ostane voľná šírka, chodníka aspoň 1,5m). 
Vzhľadom na skutočnosť, že VZN sa vzťahuje aj na vozidlá kategórie L -  motorové 
vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky (teda aj motocykle), je ustanovenie 
§ 2 ods. 1 VZN v nesúlade so zákonom o cestnej premávke, nakoľko ukladá 
povinnosť státia (parkovania) len na mestom vopred určených miestach, bez ohľadu 
na to, či na miestach neurčených vo VZN nie je možné zastaviť a stáť zákonom 
nezakázaným spôsobom.

Vyššie uvedený nesúlad sa následne môže prejaviť pri postihovaní vodičov za 
uvedený spôsob parkovania ako priestupok podľa § 22 zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o priestupkoch"). 
Je neprípustné, aby bol niekto sankcionovaný za porušenie povinnosti parkovať len 
na miestach ustanovených vo VZN, ak by s motorovým vozidlom zároveň parkoval 
zákonom nezakázaným spôsobom. Takéto postihovanie contra legem je v právnom 
štáte neprijateľné, nakoľko by pritom bola osoba postihovaná za niečo, čo zákon



výslovne nezakazuje.

III.

K § 2 ods. 4 písm. b), písm. c), § 3 ods. 2 a § 3 ods. 3 VZN;

Vo vzťahu k „poradiu vozidla na byt“ je v § 2 ods. 4 písm. b) a c) VZN určená 
výška zľavy z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov mimo zóny, pre ktorú je karta 
vydaná, a to 100% pre prvé vozidlo na byt a 50 % pre ďalšie vozidlo na byt.

Podľa § 3 ods. 2 VZN, za rezidentskú parkovaciu kartu s vyznačením zóny 
pre prvé vozidlo na byt sa určuje výška úhrady minimálne 20 -  maximálne 100 
eur/rok. Výšku úhrady ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne 
záväzným nariadením mestskej časti.

Podľa § 3 ods. 3 VZN, za rezidentskú parkovaciu kartu s určením zóny pre 
každé ďalšie vozidlo na byt sa určuje výška úhrady 50 -  maximálne 500 eur/rok. 
Výšku úhrady ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne 
záväzným nariadením mestskej časti.

V zmysle § 2 ods. 3 VZN môže byť vydaná jednému rezidentovi najviac jedna 
rezidentská parkovacia karta. Fyzická osoba s trvalým pobytom v hlavnom meste, 
ktorá súčasne spĺňa jednu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. b), c) VZN 
má na účely VZN postavenie rezidenta, teda osoby so zvýhodneným postavením na 
účely poskytovania služieb dočasného parkovania.

Zásada rovnakého zaobchádzania stanovená antidiskrimínačným zákonom 
vychádza z či. 12 Ústavy Slovenskej republiky (a z čl. 14 Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd) a ako taká sa má uplatňovať v spojení 
s právami ustanovenými osobitnými zákonmi, ktoré upravujú konkrétne vzťahy 
a konkrétne práva a povinnosti v oblastiach spadajúcich do vecnej pôsobnosti 
antidiskriminačného zákona. V zmysle § 5 ods. 2 antidiskriminačného zákona je 
osobitným zákonom aj zákon o obecnom zriadení alebo aj cestný zákon.

Dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií je 
osobitným druhom služby, ktorú mesto poskytuje verejnosti. Hlavné mesto je 
právnickou osobou, ktorá za zákonom stanovených podmienok samostatne 
hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý jej bol zverený, ako aj 
s vlastnými finančnými príjmami. Podľa § 3d ods. 3 cestného zákona sú miestne 
komunikácie vo vlastníctve obcí, pričom obec podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona 
o obecnom zriadení zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych 
komunikácií. Rozdelenie právomocí v oblasti pozemných komunikácií medzi 
Bratislavou a mestskými časťami je stanovené v čl. 73 a 74 Štatútu Bratislavy 
v znení dodatkov č. 1-14. Ustanovenie § 6a cestného zákona splnomocňuje na 
vydanie všeobecne záväzného nariadenia obce. Obcou je v zmysle § la  ods. 1 
zákona o hlavnom meste Bratislava. Mestské časti majú postavenie obcí v rozsahu 
vymedzenom zákonom a Štatútom Bratislavy. Podľa platného a účinného Štatútu 
Bratislavy v tejto veci do dnešného dňa nebola prenesená právomoc na mestské 
časti, ani nebola vyriešená správa miestnych komunikácií I. al l ,  triedy v prospech 
mestských častí na realizáciu zavádzanej parkovacej politiky. Kým sa tak nestane.



sú splnomocňujúce časti VZN v prospech mestských častí obsoletnými 
a nevykonateľnými ustanoveniami. Taktiež budúca možná rozdielna úprava 
jednotlivých zverených právomocí vo všeobecne záväzných nariadeniach 
jednotlivých mestských častí, ktoré sa do „parkovacej politiky“ zapoja, má potenciál 
na vznik diskriminačných právnych vzťahov pre rozdielne zaobchádzanie v rozsahu 
práv a povinností adresátov právnej normy ako obyvateľov hlavného mesta v právne 
totožných situáciách.

Právna úprava dočasného parkovania musí byť zosúladená so zásadou 
rovnakého zaobchádzania zakotvenou v antidiskriminačnom zákone, keďže táto 
oblasť spadá do jeho pôsobnosti. Výška úhrady za dočasné parkovanie je v § 3 ods. 
2 a § 3 ods. 3 VZN diferencovaná podľa kritéria prvého vozidla na byt a každého 
ďalšieho vozidla na byt, pričom maximálny počet parkovacích kariet vydávaných na 
jeden byt majú podľa § 2 ods. 6 VZN ustanoviť mestské časti všeobecne záväzným 
nariadením.

Status rezidenta je vo VZN naviazaný na trvalý pobvt a nie na byt, alebo 
rodinný dom. Tým, že rezident - žiadateľ pre „prvé vozidlo na byt“ (znamená to, že 
o vydanie rezidentskej karty požiadal ako prvý z rezidentov bývajúcich v tom istom 
byte alebo sa mal s ostatnými rezidentami v byte dohodnúť, ktoré vozidlo je  „prvým 
vozidlom na byt“? A keby sa nedohodli resp. by sa priamo o to sporili?) je v cene 
rezidentskei karty rádovo päťnásobne zvýhodnený oproti druhému rezidentovi 
s trvalým pobytom v tom istom bvte. dochádza k znevýhodneniu ostatných 
rezidentov v tom istom byte v zmysle antidiskriminačného zákona, čo je možné 
hodnotiť ako priamu diskrimináciu podľa § 2a ods. 2 antidiskriminačného zákona. 
Navyše, samotná rezidentská parkovacia karta pre „prvé vozidlo na byt“ priznáva 
100% zľavu aj na parkovanie mimo zóny, pre ktorú bola vydaná, kým rezidentská 
parkovacia karta pre „ďalšie vozidlo na byt“ priznáva na tento účel zľavu len 50%. 
Všetci rezidenti (nielen v jednom byte) by mali mať v zásade rovnaké postavenie, 
pretože pre účely parkovacej politil^ sú po splnení totožných podmienok určených 
vo VZN v porovnateľnej právnej situácii.

Podľa ESĽP je odlišnosť v zaobchádzaní medzi osobami nachádzajúcimi sa v 
analogických alebo porovnateľných situáciách diskriminačná, pokiaľ nemá žiadne 
objektívne a rozumné ospravedlnenie, t. j. pokiaľ nesleduje legitímny cieľ, alebo 
pokiaľ nie sú použité prostriedky sledovanému cieľu primerané. Zavedenie 
rezidentskej parkovacej karty, ktorá pri parkovaní zvýhodňuje osoby s trvalým 
pobytom v hlavnom meste je legitímny prostriedok primeraný sledovanému cieľu 
parkovacej politiky. Určenie maximálneho počtu rezidentských kariet poskytovaných 
rezidentom v Jednom byte (napr. 2ks alebo 3ks) je pre sledovaný účel tiež rozumné 
a objektívne kritérium. V rámci neho by však mali mať obidvaja alebo všetci traja 
rezidenti s rezidentskou parkovacou kartou (podľa stanoveného počtu) rovnaké 
postavenie.

Právne nejasné pojmy „prvé vozidlo na byt" a „ďalšie vozidlo na byt“ žiadnym 
spôsobom nevysvetľujú spôsob kreovania tohto statusu u jednotlivých vozidiel 
rezidentov žijúcich v jednom byte, ako uvádzam vyššie v zátvorke. Mesto vo VZN 
nevyrieši ani bežné situácie, keď sa môžu pomery v počte motorových vozidiel 
užívaných rezidentmi v jednom byte a ich poradie v priebehu doby platnosti 
rezidentských parkovacích kariet zmeniť. Napr. rodina „prvé vozidlo na byť predá,
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čím sa 2 druhého vozidla na byt stane prvé vozidlo na byt. Nevrátenie časti 
nespotrebovaných prostriedkov ani v týchto prípadoch neprichádza do úvahy, a to 
pre bezdôvodné obohatenie, ako bude podrobne uvedené k § 4 ods. 4 VZN.

Hlavné mesto, ani mestské časti nie sú v rámci organizácie dočasného 
parkovania podľa § 6a cestného zákona oprávnené vrchnostensky rozhodovať 
o vzájomnom postavení jednotlivých rezidentov bývajúcich v jednom byte, a to ani 
všeobecne záväzným nariadením ani individuálnymi rozhodnutiami. Okrem vágnosti 
a právnej nekonzistentnosti vymedzenia pojmov „prvé vozidlo na byt“ a „ďalšie 
vozidlo na byt“ spôsobujúcich narušenie princípu právnej istoty, je takéto rozlíšenie 
rezidentov pri určení výšky ich finančnej úhrady za rezidentskú parkovaciu kartu 
s poskytnutou zľavou na parkovanie mimo zóny, pre ktorú bola karta vydaná, tiež 
v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní tovarov a siužieb 
podľa § 3 ods. 1 antidiskriminačného zákona.

IV. 

K § 2 ods. 9, § 2 ods. 10 a § 2 ods. 13 VZN:

Podľa § 2 ods. 9 VZN, rezidentovi, ktorému bola uložené pokuta v blokovom 
konaní za porušenie tohto nariadenia alebo v priestupkovom konaní v súvislosti 
s parkovaním na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií, bude rezidentská 
parkovacia karta vydaná až po úhrade uloženej pokuty.

Podľa § 2 ods. 10 VZN, uložením pokuty rezidentovi v blokovom konaní 
v súvislosti s parkovaním na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií rezident 
stráca nárok na zľavu z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov) 
podľa odseku 4 a odseku 5 až do úhrady uloženej pokuty.

Podľa § 2 ods. 13 VZN. abonentovi, ktorému bola uložená pokuta v blokovom 
konaní za porušenie tohto nariadenia alebo v priestupkovom konaní v súvislosti 
s parkovaním na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií, bude abonentská 
parkovacia karta vydané až po úhrade uloženej pokuty.

Citované ustanovenia VZN predstavujú viacnásobné skryté trestanie vo 
veciach, v ktorých bola priestupcovi v súvislosti s nesprávnym parkovaním uznaná 
vína za spáchanie priestupku a uložená sankcia, pričom mesto v tejto súvislosti nie 
je oprávnené na kreovanie ďalšieho sankcionovania a postihu priestupcov. Ukladať 
obmedzenia páchateľom v nadväznosti na odsúdenie resp. prejednanie trestného 
činu alebo priestupku, môže len zákonodarca, a to len ústavne konformným 
spôsobom.

Ak bol priestupca za spáchanie priestupku na úseku nesprávneho parkovania 

riadne postihnutý, nemožno ho znovu za tento skutok a jeho následky, a to ani 

skrytým spôsobom sankcionovať, nakoľko mesto nedisponuje zákonným 

oprávnením takéto sankcie vo všeobecnosti vo svojich normách ukladať.

VZN priamo v odkaze pod čiarou odkazuje na porušenie § 25 ods. 1 písm. o)
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zákona o cestnej premávke -  zákaz zastavenia a státia na platenom parkovisku, ak 
vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie. Priestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky a sankcie za ne sú upravené v § 22 zákona 
o priestupkoch.

Vyššie citované ustanovenia VZN obsahuiú skryté sankcie za porušenie VZN. 
resp. za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Tento postih 
spočíva v nevydaní parkovacej karty resp. strate nároku na zľavu z úhrady 
stanovenej pre ostatných vodičov až do momentu zaplatenia blokovej pokuty. 
Ustanovenia § 2 ods. 9, ods. 10 a ods. 13 VZN nielenže postihujú priestupcu 
v súvislosti s nezaplatením pokuty za priestupok hrozbou nevydania rezidentskej 
karty a stratou nároku na zľavu z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov, ale 
priamo v tejto súvislosti takýto priestupca môže byť znovu prejednaný pre 
priestupok/priestupky podľa § 22 zákona o priestupkoch, ak naďalej parkuje na svoju 
rezidentskú kartu a odňatú zľavu pritom neuhrádza.

Takáto právna úprava vo VZN je neprípustná a je protizákonná. Mesto nesmie 
vytvárať svojimi nariadeniami nové sankcie za porušenie zákona. Prejednávanie 
priestupkov je činnosťou, v ktorej sa právne normy aplikujú. Aplikáciu práva nie je 
možné stotožniť s tvorbou práva. Preto z oprávnenia aplikovať ustanovenia platnej 
právnej úpravy priestupkového práva nemožno odvodiť oprávnenie priestupkové 
právo tvoriť a určovať správanie, ktoré vo všeobecne záväznom nariadení 
predstavuje postih za nedodržanie povinnosti, v dôsledku ktorého môže byť osoba 
následne sankcionovaná za priestupok. Povahu splnomocnenia na normotvornú 
činnosť má ustanovenie § 48 zákona o priestupkoch, podľa ktorého priestupkom 
proti verejnému poriadku Je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 47, ak 
sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne 
záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov 
štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento 
priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur. Ani toto ustanovenie však nemožno 
vytrhať z kontextu právneho poriadku. Toto zákonné splnomocnenie sú orgány 
územnej samosprávy povinné vykladať a uplatňovať v súlade s čl. 152 ods. 4 Ústavy 
SR. Za konanie, ktoré ie priestupkom, lebo sa ním ohrozí alebo naruší verejný 
poriadok, môžu orgány územnej samosprávy vo všeobecne záväznom nariadení 
ustanoviť len také správanie, ktorým sa neuplatňuje Ústavou SR priznané základné 
právo alebo sloboda. Účelom ústavou priznaného práva na súkromie Je nielen 
poskytnúť ochranu práv priznaných podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, ale 
zároveň aj zabrániť štátnym orgánom i orgánom územnej samosprávy, aby 
zasahovali do správania Jednotlivca nad nevyhnutnú mieru a príliš neprimerane 
riadili jeho súkromný život (II. ÚS 94/95).

Ak VZN v § 1 ods. 3 ustanovuje, čo sa preukazuje na účely vydania 
parkovacej karty, nie je možné, aby bolo od žiadateľa pod hrozbou nevydania 
parkovacej karty, resp. straty nároku na zľavu, v tejto súvislosti vynucované 
zaplatenie úhrady uloženej sankcie. Pokiaľ žiadateľ spĺňa všetky stanovené 
podmienky na vydanie parkovacej karty, resp. už mu je pridelená, má právny nárok 
na iel vydanie resp. iei používanie v rovnakom rozsahu ako ostatní rezidenti alebo 
abonenti. Nútený výkon rozhodnutí Je upravený všeobecne záväznými právnymi 
predpismi (§ 88a, § 88aa zákona o priestupkoch, § 71 a nasl. správneho poriadku. 
Exekučný poriadok atď.).
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Vyššie uvedená právna úprava VZN je navyše rozporná aj vo vzťahu 
k možností preskúmania právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty súdom resp. 
v konaní o proteste prokurátora. Priestupca je znovu postihovaný de facto aj za 
uplatňovanie svojho zákonného práva na preskúmanie rozhodnutia o blokovej 
pokute zaplatenej na mieste, pokute nezaplatenej na mieste alebo rozhodnutia 
(rozkaze) o priestupku, hoci len uplatňuje svoje základné právo na prístup k súdu 
resp. právo na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o základných právach 
a slobodách.

Okrem toho, o priestupkoch sa vedie neverejná evidencia podľa § 89a zákona 
o priestupkoch. Rovnako neverejné sú evidencie vedené podľa osobitných zákonov, 
ku ktorým patrí aj zákon o cestnej premávke. Podľa § 107 ods. 2 zákona o cestnej 
premávke sa do evidencie vodičov zapisujú údaje o priestupkoch a trestných činoch 
súvisiacich s porušením pravidiel cestnej premávky. Prevádzkovateľ parkovacích 
miest podľa § 6a ods. 2 cestného zákona nie ie oprávnený prístup k informáciám 
z evidencie vodičov a ukladanie skrytých sankcií pri organizovaní dopravy na území 
obce podľa § 6a ods. 1 cestného zákona nie íe v rozsahu pôsobností (právomocí) 
obce. Predloženie výpisu z evidencie neukladá žiadateľovi ani predmetné VZN a ak 
by aj mesto takúto povinnosť žiadateľovi vo VZN uložilo, bolo by to prekročením 
kompetencie mesta.

V. 

K § 3 ods. 1, ods. 2, ods. 3, ods. 4, ods. 6 a § 7 VZN;

Podľa § 3 ods. 1 VZN, za dočasné parkovanie v zónach sa v mestských 
častiach hlavného mesta určuje počas doby spoplatnenia výška úhrady minimálne 
0,20 -  maximálne 3 eur/hod. Výšku úhrady v zóne ustanoví príslušná mestská časť 
hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.

Podľa § 3 ods. 2 VZN, za rezidentskú parkovaciu kartu s vyznačením zóny 
pre prvé vozidlo na byt sa určuje výška úhrady minimálne 20 -  maximálne 100 
eur/rok. Výšku úhrady ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne 
záväzným nariadením mestskej časti.

Podľa § 3 ods. 3 VZN. za rezidentskú parkovaciu kartu s určením zóny pre 
každé ďalšie vozidlo na byt sa určuje výška úhrady 50 -  maximálne 500 eur/rok. 
Výšku úhrady ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne 
záväzným nariadením mestskej časti.

Podľa § 3 ods. 4 VZN, za rezidentskú parkovaciu kartu bez určenia zóny 
určuje výška úhrady minimálne 1 0 -  maximálne 30 eur/rok. Výšku úhrady ustanoví 
príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej 
časti.

Podľa § 3 ods. 6 VZN, za abonentskú parkovaciu kartu sa určuje výška 
úhrady minimálne 100 -  maximálne 1000 eur/rok. Výšku úhrady ustanoví príslušná 
mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.
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Podľa § 7 VZN, príslušná mestská časť hlavného mesta môže vo všeobecne 
záväznom nariadení mestskej časti ustanoviť za obdobie 24 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia výšku úhrady za dočasné parkovanie 
určené v§  3 ods. 1 až 4 a d  minimálne od O eur do maximálnej výšky uvedenej v§  3 
ods. 1 až 4 a 6.

Podľa § 4a ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „zákon o cenách“), regulácia cien je  určenie ceny aiebo 
určenie záväzného spôsobu vytvorenia ceny tovaru a podmienok regulácie cien 
cenovými orgánmi uvedenými v § 20 ods. 1 písm. a) až e) a § 23e ods. 1.

Podľa § 20 ods. 5 písm. a) zákona o cenách, obce určujú maximálne ceny 
mestskej električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy.

Podľa zákona o cenách vykonáva obec reguláciu cien pri určovaní 
maximálnych cien mestskej električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy.

Regulácia cien je určenie ceny, maximum a minimum stanovené netrhovým 
faktorom na oceňovanie tovarov alebo služieb. Obec je cenovým orgánom v zmysle 
zákona o cenách len v zákonom uvedených prípadoch, a to vo veciach určovania 
cien mestskej električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy. Nemôže preto určovať 
ceny služieb spôsobom, ako je tomu v napádanom VZN. Takýto postup je v rozpore 
s § 20 ods. 5 zákona o cenách. Ustanovenie § 6a cestného zákona explicitne určuje 
oprávnenie obce určiť výšku úhrady za dočasné parkovanie. Na základe týchto 
skutočností je možné prijať záver, že obec nie je cenovým orgánom a nemá právo 
určovať maximálnu cenu za služby (resp. akékoľvek rozpätie cien). Mesto môže 
jedine určiť výšku úhrady, t. j. presné stanovenie ceny za dočasné parkovanie. 
Z vyššie uvedených dôvodov je v tejto časti VZN protizákonné.

Samostatnou otázkou je taktiež potenciálne možná rôzna výška poplatku za 
parkovanie a za vydanie rezidentskej parkovacej karty v jednotlivých zónach 
mestských častí, spojená s možnosťou parkovania so 100% zľavou na zvyšnom 
území hlavného mesta (okrem výnimiek uvedených vo VZN). Pre posúdenie tejto 
otázky v budúcnosti je vhodné vziať do úvahy najmä ustanovenia 
antidiskriminačného zákona.

VI.

K§4ods .4VZN:

Podľa § 2 ods. 7 VZN, platnosť rezidentskej parkovacej karty vystavenej 
mestskou časťou zaniká zmenou trvalého pobytu rezidenta s výnimkou zmeny 
trvalého pobytu v rámci zóny.

Podľa § 2 ods. 12 VZN, platnosť abonentskej parkovacej karty fyzickej osoby 
-  podnikateľa zaniká zmenou miesta podnikania alebo prevádzkarne s výnimkou 
zmeny v rámci zóny. Platnosť abonentskej parkovacej karty právnickej osoby zaniká 
zmenou sídla alebo prevádzkarne s výnimkou zmeny v rám d zóny.
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Podľa § 4 ods. 4 VZN, časovo nespotrebovaná časť úhrady za dočasné 
parkovanie sa platiteľovi úhrady nevracia.

Podľa § 451 ods. 1. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník"), kto sa na úkor iného 
bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

Bezdôvodným obohatením Je majetkový prospech získaný plnením bez 
právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z 
právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z 
nepoctivých zdrojov.

Ustanovenie § 4 ods. 4 VZN je v rozpore s § 451 a nasl. Občianskeho 
zákonníka. Žiadne ustanovenie cestného zákona, zákona o obecnom zriadení alebo 
zákona o hlavnom meste ani iného všeobecne záväzného predpisu neposkytuje 
obciam možnosť prijať takúto právnu úpravu, dovoľujúcu si ponechať úhradu za 
službu, ktorá nebola poskytnutá. Pokiaľ odpadne právny dôvod úhrady za dočasné 
parkovanie (zmena trvalého bydliska platiteľa), poskytovateľ služby je povinný vrátiť 
primeranú časť úhrady zodpovedajúcu obdobiu, za ktoré služba prestala byť 
poskytovaná.

Predmetom vzťahu medzi občanom a prevádzkovateľom parkovacích miest je 
ich vzájomné protiplnenie spočívajúce v úhrade poplatku za dočasné parkovanie 
s vydaním parkovacej karty a poskytnutím možnosti dočasného parkovania (za 
predpokladu, že je na danom mieste voľné parkovacie miesto) zo strany 
prevádzkovateľa parkovacích miest. Momentom zániku platnosti parkovacej karty 
stráca oprávnená osoba možnosť dočasného parkovania na základe svojej platby za 
parkovaciu kartu. Ponechanie si odplaty za neposkytnutú službu predstavuje 
bezdôvodné obohatenie a ide o neoprávnený majetkový prospech získaný plnením z 
právneho dôvodu, ktorý odpadol.

Citované ustanovenie má v sebe aj pn/ok diskriminácie. Zmenou trvalého 
pobytu platiteľa mimo zóny alebo zmenou podľa § 2 ods. 12 VZN platnosť 
parkovacej karty zaniká (§ 2 ods. 7, ods. 12 VZN), teda zaniká aj možnosť parkovať 
v iných zónach so zľavou 100 % z úhrady stanovenej pre Iných vodičov podľa § 2 
ods. 4 písm. b) VZN. Pokiaľ by žiadateľ v dôsledku uvedených zmien mal znovu 
zaplatiť rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu v inej zóne, v prípade 
nevrátenia nespotrebovanej časti úhrady za predchádzajúce obdobie spadajúce do 
platnosti pôvodnej parkovacej karty, platil bv za totožnú možnosť parkovania 
v hlavnom meste v uvedenom období druhýkrát. Ide o priame znevýhodnenie pri 
poskytovaní služieb (diskrimináciu) na základe iného postavenia (§ 2a ods. 2 
antidiskriminačného zákona).

S poukazom na všetky uvedené skutočností považujem protest prokurátora za 
dôvodne podaný.


