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Stanovisko 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Dodatku Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 6, ktorým sa 

dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91  Štatútu, v dôsledku zámeru prijať všeobecne záväzné 

nariadenie 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 úhrady a preukázania jej 

zaplatenia. 
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Návrh uznesenia 
 
 

Miestne zastupiteľstvo: 

A. súhlasí 
s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 
1 až 6, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu, v dôsledku zámeru prijať 
všeobecne záväzné nariadenie 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 úhrady a preukázania jej 
zaplatenia. 

 
B. žiada 

starostu 
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Dňa 04.11.2016 hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava požiadalo starostu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, 
ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu, z dôvodu zámeru prijať všeobecné 
záväzne nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné 
parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia (ďalej v texte len 
„štatút“).  

K prvému návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(doplnenie článkov 73, 74  a 91 štatútu – dočasné  parkovanie  motorových  vozidiel), miestne 
zastupiteľstvo rokovalo dňa 26.04.2016. Predložený materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný 
počet hlasov na prijatie uznesenia.  

Aktuálny návrh Dodatku Štatútu je predkladaný so zapracovanými pripomienkami 
mestských častí na základe vyhodnotenia pripomienkového konania, ako aj s úpravami, ktoré 
boli zapracované na základe rokovaní príslušných komisií mestského zastupiteľstva ( bod č.8). 
V rámci návrhu dodatku sa v bode 8. uvádza, že v čl. 87 sa za písmeno l) vkladá písmeno m), 
ktoré znie: výnosy zo sankcií za porušenie osobitného predpisu budú rozpočtovým príjmom 
hlavného mesta – posilnenie Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy.  
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