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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

 
 

UZNESENIA 
 

  č. 58 – 60 

z 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vajnory 

konaného dňa 16. mája 2019 vo Vajnoroch  

 
 

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie 

 

Program: 

1. Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 

91 – výnos úhrad za dočasné parkovanie 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

3. Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 

69 – zriadenie nízkoemisnej zóny. 

4. Rôzne 

 

Prítomní:    Ing. Monika Debnárová, Ing. Václav Fekete, Marek Grebeči, Ing. Soňa 

Molnárová, Ing. Katarína Pokrivčáková, Ing. Stanislav Uhlár, Marián Zeman,  

Ospravedlnení:  Róbert Vajda, Mag. iur. Matej Zeman 

Zapisovateľ: Ing. Tomáš Kulka 

Ďalej iba priezviská bez titulov. 

 

Overovatelia:  Molnárová, Uhlár, Grebeči 

Návrhová komisia:    Pokrivčáková, Debnárová 

 

    

Hlasovanie za návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:  

Prítomní:   7 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár,  

Marián Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár,  

Marián Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 
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Hlasovanie o programe zastupiteľstva:  

Prítomní:   7 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár,  

Marián Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár,  

Marián Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 
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K bodu 1 

 

Uznesenie č. 58/2019 

zo dňa 16. mája 2019 

 

Návrh 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 

článku 91 – výnos úhrad za dočasné parkovanie 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s ú h l a s í  

 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorý sa týka úpravy príjmu 

Bratislavy a príslušnej mestskej časti z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel a zmeny paragrafu zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov.  

Prítomní:   7 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár,  

Marián Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    6 Debnárová, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár,  

Marián Zeman 

Proti:    1 Fekete    

Zdržal sa:  0 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 2 

 

Uznesenie č. 59/2019 

zo dňa 16. mája 2019 

Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s c h v a ľ u j e 

 

stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR č..../2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel 

 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory súhlasí so schválením Všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR č..../2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel po zapracovaní nasledovných pripomienok:  

 

1. Vyriešiť podielové spoluvlastníctvo v RD a spoločných dvoroch (napríklad cez evidenciu 

elektromerov) 

2. Doplniť benefit pre parkovaciu kartu GARÁŽ o možnosť bezplatného parkovania vo vlastnej 

zóne/ach MČ po dobu 6 hodín denne. 

3. Doplniť benefit pre parkovacie karty REZIDENT 2 a REZIDENT 3 rovnako, ako je uvedené pre 

kartu REZIDENT 1 

4. Ponechať vyhradené parkovanie v MČ do doby reálneho vytvorenia parkovacích miest v rámci 

parkovacej politiky v MČ 

5. Zvýšiť dostupnosť MHD/BID, aby bola atraktívna pre obyvateľov Vajnor, prostredníctvom 

zvýšenia intenzity spojov, dostupnosť MHD na železničnú stanicu Vajnory, zvýšenie dostupnosti 

spojov pre lokalitu Rybničná. 

6. Zrealizovanie projektu predĺženia električkového spojenia zo Zlatých pieskov do Vajnor do roku 

2022. 

7. Určovanie úsekov komunikácií určených na dočasné parkovanie a ich zaradenie do zón dočasného 

parkovania (Príloha č.1 k VZN) bude plne v kompetencii MČ – tzn. nebude možné, aby mestské 

zastupiteľstvo neprijalo návrh/zmenu prijatú miestnym zastupiteľstvom MČ 

8. Určovanie tarifného pásma bude plne v kompetencii MČ – tzn. nebude možné, aby mestské 

zastupiteľstvo neprijalo návrh/zmenu prijatú miestnym zastupiteľstvom MČ 

9. Určovanie počtu a veľkosti zón dočasného parkovania bude plne v kompetencii MČ – tzn. nebude 

možné, aby mestské zastupiteľstvo neprijalo návrh/zmenu prijatú miestnym zastupiteľstvom MČ 

10. Pri rodinných domoch umožniť vydanie také množstvo parkovacích kariet GARÁŽ, koľko je 

reálnych parkovacích miest na vlastnom pozemku 

11. Zvýšiť benefitu rezidentských kariet 1, 2, 3 možnosť parkovania v rámci benefitu z 2h na 3h 

12. Vyriešiť krátkodobú zámenu áut v rámci rodiny medzi dvoma zónami / MČ 
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13. Možnosť zakúpenia rezidenčných kariet aj tých obyvateľov MČ s trvalým pobytom na území 

hlavného mesta Bratislavy, ktoré sa nezapojilo do parkovacej politiky avšak za podmienky, že táto 

MČ umožní parkovať vo svoje časti držiteľom rezidentských kariet podľa pravidiel parkovacej 

politiky hlavného mesta Bratislava. 

14. Zapracovať požiadavku minimálne raz za rok vyhodnocovať podmienky parkovacej politiky 

a priebežne zapracovávať požiadavky podľa potreby 

15. Zmeniť výšky úhrady za Rezidentskú kartu nasledovne: REZIDENT 1 na 39,- EUR pre prvé auto, 

REZIDENT 2 na 100,- EUR pre druhé auto, REZIDENT 3 na 200,- EUR pre tretie auto, 
REZIDENT GARÁŽ ponechať 10,- EUR 

16. Zadefinovať možnosť parkovať držiteľovi karty na parkovacom mieste na to určenom, t.j v zóne 

17. Trváme na právnom nároku na vydanie karty pre občana, ktorý splní všetky podmienky VZN 

18. Zvýhodniť držiteľov Rezidenčných kariet I, II, II pri kúpe ročne električenky 

19. Umožniť súčasne vydať karty REZIDENT 1 a REZIDENT GARÁŽ na jeden byt 

  

Návrh zóny s regulovaním parkovaním: 

Katastrálne územie mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

Prítomní:   7 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár,  

Marián Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár,  

Marián Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 3 

 

Uznesenie č. 60/2019 

zo dňa 16. mája 2019 

 

Návrh 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 

článku 69 – zriadenie nízkoemisnej zóny 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s ú h l a s í 

 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorý sa týka zriadenie 

nízkoemisnej zóny  

Prítomní:   7 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár,  

Marián Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár,  

Marián Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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Overovatelia:  

 

Ing. Monika Debnárová    _____________________ 

 

Ing. Katarína Pokrivčáková    _____________________ 

  


