Mestská časť Bratislava - Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava - Lamač
číslo 4/2019
zo dňa 03.10.2019
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014
o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Lamač
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 07.02.2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, a podľa čl.
18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
Čl. I
1.

V § 1 sa vypúšťajú slová „umožniť občanom mestskej časti platené parkovanie pred
bytovými domami, kde majú trvalý pobyt a umožniť právnickým osobám prenajať si
parkovacie miesto v blízkosti ich sídla a prevádzkarne“ a za slovo „nariadení“ sa dopĺňajú
slová „(ďalej len „nariadenie“)“.

2.

V § 2 sa z názvu paragrafu vypúšťajú slová „na obslužnej cestnej komunikácii“.

3.

V § 2 ods. 1 sa nahrádza doterajšie znenie ods. 1 novým textom, ktoré znie: „Mestská časť
prenajme žiadateľovi, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti na území mestskej časti, alebo má
trvalý pobyt, sídlo alebo adresu prevádzkarne na území mestskej časti parkovacie miesto,
na základe písomnej žiadosti na obdobie jedného roka s možnosťou užívania parkovacieho
miesta, ak:“

4.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa slová „vo výške 200,- EUR pre fyzickú osobu alebo 400 EUR pre
právnickú osobu pri podpise zmluvy a zaviaže sa riadne a včas uhrádzať ročné platby“
nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 1“.
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V § 2 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmená c), d), e) a f) sa označujú ako písmená
b), c), d) a e).

6.

V § 2 ods. 1 písm. b) sa slovo „platené“ nahrádza slovom „vyhradené“, za slová „viac ako
30 %“ sa dopĺňajú slová „z celkového počtu“ a slová „v dostupnosti do 250 m od budovy,
kde má žiadateľ trvalý pobyt, sídlo alebo prevádzkareň“ nahrádzajú slovami „vo všetkých
lokalitách určených na vyhradené parkovanie v zmysle prílohy č. 1 nariadenia – Schémy
lokalít s vyhradeným parkovaním (ďalej len „príloha č. 1“)“

7.

V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová „prvé platené“ nahrádzajú slovami „jediné vyhradené“ a za
slovo „žiadateľom“ sa dopĺňajú slová „v spoločnej domácnosti“.

8.

V § 2 ods. 1 písm. d) sa nahrádza doterajšie znenie písmena d) novým textom, ktorý znie:
„žiadateľ súhlasí s miestom, ktoré na tento účel určí mestská časť a zaviaže sa k úhrade
poplatkov súvisiacich s vybudovaním vyhradeného parkovacieho miesta podľa § 4;“

9.

V § 2 ods. 1 písm. e) sa nahrádza doterajšie znenie písmena e) novým textom, ktorý znie:“
parkovacie miesto, ktoré je predmetom žiadosti o prenájom ako vyhradené parkovacie
miesto sa nachádza v lokalite určenej na vyhradené parkovanie v zmysle prílohy č. 1
nariadenia a v Pravidlách posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného parkovacieho
miesta vydaných mestskou časťou po schválení príslušnou komisiou pri miestnom
zastupiteľstve mestskej časti (ďalej len „Pravidlá posudzovania žiadostí“).“

10. V § 2 sa vypúšťa doterajší odsek 2.
11. § 2 sa dopĺňa odsekmi 2, 3 a 4, ktoré znejú:
(2) Prenájom vyhradeného parkovacieho miesta mimo lokalít určených na prenájom
vyhradených parkovacích miest v zmysle prílohy č. 1 nariadenia sa nepripúšťa.
(3) Jedno vyhradené parkovacie miesto môže žiadateľ užívať na vyhradené parkovanie
viacerých vozidiel. Žiadateľ podľa predchádzajúcej vety je povinný uhradiť mestskej
časti poplatok podľa § 4 ods. 4.
(4) Vyznačenie nového parkovacieho miesta vodorovným a zvislým dopravným
značením, resp. jeho úpravu zabezpečuje výlučne mestská časť.
12. Doterajší odsek 3 sa mení na odsek 5.
13. V odseku 5 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a)
a b).
14. V § 3 sa nahrádza doterajšie znenie odseku 1 novým textom, ktorý znie: „Ak ide o žiadateľa
– fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, mestská časť poskytne takémuto
žiadateľovi parkovacie miesto vydaním Rozhodnutia o pridelení vyhradeného
parkovacieho miesta, po splnení nasledovných podmienok:
a) žiadateľ predloží čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v mestskej časti alebo je
vlastníkom nehnuteľnosti na území mestskej časti;
b) žiadateľ je držiteľom preukazu ZŤP alebo preukazu ZŤP-S a má súčasne vydaný aj
parkovací preukaz podľa osobitného predpisu1;
c) žiadateľ uhradí mestskej časti poplatok súvisiaci s vybudovaním vyhradeného
parkovacieho miesta podľa § 4;
d) parkovacie miesto sa nachádza v lokalite určenej na vyhradené parkovanie v zmysle
prílohy č. 1 nariadenia a v Pravidlách posudzovania žiadostí“
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§ 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
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15. V § 3 sa nahrádza doterajšie znenie odseku 2 novým textom, ktorý znie: „Žiadatelia v
zmysle ods. 1, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP-S spolu s vydaným parkovacím
preukazom podľa osobitného predpisu, sú oslobodení od platenia ročného nájomného
podľa § 5 ods. 1 písm. a), avšak sú povinní každý rok požiadať o nové Rozhodnutie
o pridelení vyhradeného parkovacieho miesta pre občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, v lehote 30 dní pred skončením doby jeho platnosti; tento stav je potrebné
dokladovať preukazom ZŤP alebo ZŤP-S a platným parkovacím preukazom podľa
osobitného predpisu1.“
Poznámka pod čiarou 1 znie: „§ 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke“
16. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
17. Doterajší názov § 4 sa nahrádza novým názvom, ktorý znie: „Poplatky súvisiace
s vybudovaním vyhradeného parkovacieho miesta.“
18. V § 4 sa doterajšie znenie § 4 nahrádza novým textom, ktorý znie:
(1) Poplatok za vybudovanie nového vyhradeného parkovacieho miesta osadením
príslušného vodorovného a zvislého dopravného značenia je stanovený pevnou
sadzbou vo výške 200,- EUR za jedno parkovacie miesto.
(2) Poplatok za úpravu existujúceho vyhradeného parkovacieho miesta je stanovený
pevnou sadzbou vo výške 70,- EUR za jedno parkovacie miesto. Úpravou existujúceho
vyhradeného parkovacieho miesta podľa predchádzajúcej vety sa rozumie akákoľvek
zmena súvisiaca s príslušným vodorovným alebo zvislým dopravným značením.
(3) Manipulačný poplatok je stanovený pevnou sadzbou vo výške 20,- EUR.
(4) Poplatok užívanie jedného vyhradeného parkovacieho miesta viac ako jedným
motorovým vozidlom je stanovený pevnou sadzbou vo výške 50,- EUR za každé
ďalšie motorové vozidlo.
(5) Žiadatelia o pridelenie parkovacieho miesta podľa § 3 ods. 1 hradia poplatky súvisiace
s vybudovaním vyhradeného parkovacieho miesta podľa § 4 ods. 1, 2 a 4 v polovičnej
sadzbe.
19. V názve § 5 sa doterajší názov nahrádza novým textom, ktorý znie: „Sadzby nájomného“.
20. V § 5 sa doterajšie znenie odseku 1 nahrádza novým textom, ktorý znie: „Ročné nájomné
za prenájom vyhradeného parkovacieho miesta v lokalite určenej na vyhradené parkovanie
v zmysle prílohy č. 1 nariadenia a v Pravidlách posudzovania žiadostí sa určuje vo výške:
a) pre fyzické osoby 200,- EUR/rok;
b) pre právnické osoby 400,- EUR/rok.“
21. V § 5 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
22. V § 5 sa doterajšie znenie odseku 2 nahrádza novým textom, ktorý znie: „Ročné nájomné
za pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v lokalite určenej na vyhradené parkovanie
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v zmysle prílohy č. 1 nariadenia a v Pravidlách posudzovania žiadostí osobám spĺňajúcim
podmienky podľa § 3 ods. 1 je bezodplatné.
23. Doterajší § 8 sa označuje ako § 9.
24. Za § 7 sa vkladá § 8, ktorý znie:
„§ 8 Záverečné ustanovenia
Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Schéma lokalít s vyhradeným parkovaním.“
Čl. II
Starosta mestskej časti Bratislava – Lamač sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie
všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v
mestskej časti Bratislava - Lamač schváleného uznesením č. 141/2014/VI zo dňa 11.09.2014,
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 schváleného uznesením č. 5/2019/VIII zo
dňa 07.02.2019, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 schváleného uznesením
č. 121/2019/VIII zo dňa 03.10.2019.
Čl. III
Účinnosť
Toto nariadenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením
č. 121/2019/VIII zo dňa 03.10.2019 a nadobúda účinnosť dňa 01.11.2019

Ing. Lukáš Baňacký v. r.
starosta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 MČ Bratislava - Lamač bolo
na úradnú tabuľu vyvesené: 07.10.2019
z úradnej tabule zvesené: 21.10.2019
Návrh VZN na úradnú tabuľu vyvesený: 04.09.2019
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Príloha č. 1
SCHÉMA LOKALÍT S VYHRADENÝM PARKOVANÍM

LEGENDA:
SH 1
SH 2
SH 3
SH 4
MKN 1
MKN 2
H1
H2
BAK 1
BAK 2
NB

Studenohorská ul. - lokalita 1
Studenohorská ul. - lokalita 2
Studenohorská ul. - lokalita 3
Studenohorská ul. - lokalita 4
Malokarpatské námestie - lokalita 1
Malokarpatské námestie - lokalita 2
Heyrovského ul. - lokalita 1
Heyrovského ul. - lokalita 2
Bakošova ul. - lokalita 1
Bakošova ul. - lokalita 2
Ul. Na Barine
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