Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu
parkovacieho miesta
1. Parkovacie plochy
MČ povoľuje vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. A IV. triedy – zverených
do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1
(vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami,
okrem sedadla vodiča). Maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých
komunikácií.
2. Podmienky povolenia
Vyhradené parkovisko v rozsahu jedného parkovacieho miesta je možné povoliť žiadateľovi,
ktorý vlastní, alebo má so súhlasom vlastníka, v užívaní osobné motorové vozidlo a zároveň:
− je fyzickou osobou, ktorá má v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa trvale, alebo
prechodné bydlisko,
− je fyzickou osobou s oprávnením na podnikanie, alebo právnickou osobou a má
v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sídlo firmy, alebo sídlo prevádzky,
− je držiteľom preukazu ZŤP, alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom, má trvalé, alebo
prechodné bydlisko v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, alebo žije s takouto osobou
v spoločnej domácnosti.
V zmysle týchto zásad je možné vyhradiť maximálne 1 parkovacie miesto žiadateľom z jedného
bytu, alebo z jedného sídla firmy, alebo z jednej prevádzkovej jednotky.
K žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta žiadateľ predloží fotokópiu technického preukazu,
doklad o trvalom, alebo prechodnom pobyte v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (pokiaľ tento
údaj nie je v technickom preukaze), prípadne doklad, že žije v spoločnej domácnosti s držiteľom
preukazu ZŤP, alebo ZŤP-S. Držiteľ ZŤP, ZŤP-S k žiadosti priloží kópiu ZŤP preukazu.
Fyzická osoba, ktorá k svojej preprave používa služobné motorové vozidlo, k žiadosti predloží
súhlas vlastníka k osobnému užívaniu motorového vozidla.
3. Doba užívania
Nové povolenia pre vyhradenie parkovacieho miesta bude Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
vydávať v termíne od 1.marca do 31.októbra s platnosťou do konca kalendárneho roka.
Vyhradenie parkovacie miesta nie je pre fyzickú osobu a držiteľa preukazu ZŤP, alebo ZŤP-S
počas dňa časovo obmedzené. Pre fyzickú osobu s oprávnením na podnikanie a právnickú osobu
pri sídle firmy, alebo pri prevádzkach, bude doba vyhradenia obmedzená na čas od 7:00 hod.
maximálne do 18:00 hod..
4. Povolenie
Nové povolenia budú vydávané žiadateľom v poradí ako sú evidované ich žiadosti o vyhradené
parkovacie miesto na jednotlivých komunikáciách. Ak sa v požadovanej lokalite voľné
parkovacie miesto k vyhradeniu nenachádza, bude záujemca zaradený do poradovníka čakateľov
na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta. Miestny úrad záujemcovi oznámi zaevidovanie
jeho žiadosti.
Ak sa v požadovanej lokalite voľné parkovacie miesto nachádza, Mestská časť BratislavaVrakuňa vydá najdlhšie čakajúcemu žiadateľovi povolenie na vyhradené parkovacie miesto
a najneskôr do 30 dní zabezpečí na svoje náklady v potrebnom rozsahu vodorovné a zvislé
značenie vyhradeného parkovacieho miesta. Žiadateľ po prevzatí povolenia uhradí daň za
užívanie verejnej komunikácie a obdrží parkovaciu kartu, ktorá ho oprávňuje užívať vyhradené
parkovacie miesto do konca kalendárneho roka.

5. Predĺženie a rozšírenie povolenia
V prípade ak užívateľ má záujem o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta, je povinný
každoročne požiadať o predĺženie najneskôr do 31.10.. V prípade ak tak neurobí, alebo požiada
po termíne, Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je oprávnená parkovacie miesto vyhradiť inému
žiadateľovi.
Na základe žiadosti držiteľa povolenia vyhradeného parkovania je možné vydať viac
parkovacích kariet na jemu vyhradené parkovacie miesto aj na ďalšie osobné motorové vozidlá.
Žiadosť je potrebné doložiť fotokópiou technického osvedčenia vozidla. Každá ďalšia
parkovacia karta bude vydaná za úhradu 10,- EUR.
Duplikát parkovacej karty – v prípade jeho straty, alebo poškodenia, bude vydaný na základe
písomnej žiadosti držiteľa povolenia najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti, v počte 1 ks za
vopred uhradený poplatok 10,- EUR.
6. Záverečné a prechodné ustanovenia
Ak boli v minulosti vyhradené viaceré parkovacie miesta na užívateľov jedného bytu, sídla
firmy, alebo prevádzkovej jednotky, predĺžiť je možné len jedno z povolení vyhradených
parkovacích miest.
MČ si vyhradzuje právo zoskupovať vyhradené parkovacie miesta na jednotlivých
komunikáciách podľa dopytu a ekonomiky značenia.
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva upravuje VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
o miestnych daniach č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008.

Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2012

Prílohy: - formulár : VYHRADENÉ PARKOVANIE - ŽIADOSŤ O NOVÉ PRIDELENIE
- formulár : VYHRADENÉ PARKOVANIE - ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE
- vzor povolenia vyhradeného parkovacieho miesta s podmienkami jeho užívania

Bc. Ľudmila L a c k o v á
starostka

Formulár:

VYHRADENÉ PARKOVANIE - ŽIADOSŤ O NOVÉ

PRIDELENIE

...........................................................................................................................................................
Meno, priezvisko fyzickej osoby / obchodné meno právnickej osoby:
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby:

...........................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby / sídlo právnickej osoby :

...........................................................................................................................................................
Rodné číslo fyzickej osoby / identifikačné číslo právnickej osoby:

..........................................................
Číslo telefónu:

Pre: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Šíravská ulica 7
821 07 Bratislava
Bratislava dňa: .........................
Vec:

Žiadosť o parkovanie vozidla - pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta
Žiadam o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta

- na ulici:

.......................................................................................

- od termínu: ......................................................................................
miesto pre1: - ZŤP (potrebný vozík pre ZŤP – áno /nie)
- fyzickú osobu
- právnickú osobu
Všetky údaje v žiadosti sú pravdivé, som si vedomý/vedomá právnych následkov.
.................................................
podpis žiadateľa
Prílohy1:
- fotokópia osvedčenia o technickom preukaze
- fotokópia preukazu ZŤP
- fotokópia výpisu z obchodného registra
Poznámka: Fyzická osoba pri podaní žiadosti predloží k nahliadnutiu občiansky preukaz
(č. dverí 209 / I. posch.) alebo k žiadosti priloží fotokópiu občianskeho preukazu.
1/
nehodiace sa prečiarknite
Osobné údaje žiadateľa budú spracované výlučne na účely daňového konania a sú v zmysle zákona
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva.
V zmysle VZN č.8/2008 a dodatkov č. 4/2009, č.1/2010 je sadzba dane za trvalé parkovanie osobného
motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste:
− fyzická osoba
200,16 €/rok
− právnická osoba
300,03 €/rok
− držiteľ preukazu ZŤP 14,39 €/rok

Formulár:

VYHRADENÉ PARKOVANIE - ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE
...........................................................................................................................................................
Meno, priezvisko fyzickej osoby / obchodné meno právnickej osoby:
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby:

...........................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby / sídlo právnickej osoby :

...........................................................................................................................................................
Rodné číslo fyzickej osoby / identifikačné číslo právnickej osoby:

..........................................................
Číslo telefónu:

Pre: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Šíravská ulica 7
821 07 Bratislava
Bratislava dňa: .........................

Vec: Žiadosť o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta
Žiadam o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta
- na ulici: .....................................................................................................
- od termínu: ............................ - číslo EČV: …................. - č. boxu:.................................
miesto pre1:

- ZŤP (potrebný vozík pre ZŤP – áno /nie)
- fyzickú osobu
- právnickú osobu

Všetky údaje v žiadosti sú pravdivé, som si vedomý/vedomá právnych následkov.
.................................................
podpis žiadateľa
Prílohy1:
- fotokópia osvedčenia o technickom preukaze
- fotokópia preukazu ZŤP
- fotokópia výpisu z obchodného registra
Poznámka: Fyzická osoba pri podaní žiadosti predloží k nahliadnutiu občiansky preukaz
(č. dverí 209 / I. posch.) alebo k žiadosti priloží fotokópiu občianskeho preukazu.
1
nehodiace sa prečiarknite
Osobné údaje žiadateľa budú spracované výlučne na účely daňového konania a sú v zmysle zákona č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva.
V zmysle VZN č.8/2008 a dodatkov č. 4/2009, č.1/2010 je sadzba dane za trvalé parkovanie osobného
motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste:
fyzická osoba
200,16 €/rok
právnická osoba
300,03 €/rok
držiteľ preukazu ZŤP
14,39 €/rok

Mestská časť Bratislava –Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214
__________________________________________________________________________________________________
_

Č. j.:

Bratislava

POVOLENIE

Starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa ako príslušný cestný správny orgán
v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách ( Cestný zákon )
v znení neskorších zmien a predpisov a § 17 ods.3 zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení zmien a doplnkov, zákona SNR č. 222/1996 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy preskúmal žiadosť:

- podaná dňa:
- žiadateľ:
- trvalý pobyt :
- kataster:

Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Zb. z.., ktorou sa vykonáva zákon
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

povoľujem
užívanie pozemnej komunikácie na vyhradené parkovanie pre žiadateľa , v Bratislave Vrakuni:
- na ulici :
- číslo boxu:
- pre osobné motorové vozidlo EČV:
- v termíne od - do:

TELEFÓN
02/45522079, 02/45520574
02/45522154, 02/40204811

FAX
02/45257984
02/40204804

BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB Bratislava – Ružinov
Č. účtu: 4424-062/0200

IČO: 603295
DIČ: 2020840118

web: www.vrakuna.sk
e-mail: vrakuna@vrakuna.sk

Podmienky pre užívanie vyhradeného parkovacieho miesta:
1. Vyhradené parkovacie miesto je povolené podľa „ Zásad pre vydávanie povolenia
k vyhradeniu parkovacieho miesta“ schváleným Miestnym zastupiteľstvom dňa 09.02.2010.
2. Parkujúce vozidlo na vyhradenom mieste musí mať viditeľne umiestnený parkovací
preukaz platný pre bežné obdobie.
3. Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť MČ akúkoľvek zmenu údajov, alebo
skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkovacieho miesta. V prípade zistenia rozporu
medzi skutočnosťou a predloženými dokladmi, na základe ktorých bolo vydané povolenie
k vyhradenému parkovaniu, si MČ vyhradzuje právo odňať súhlas a parkovacie miesto
vyhradiť inému žiadateľovi.
4. Na vyhradené parkovacie miesto nie je dovolené osadiť žiadnu dopravnú zábranu (sklápací
parkovací kôl, rám a pod.).
5. Užívateľ je povinný na vyhradenom parkovacom mieste zabezpečiť letnú a zimnú údržbu,
zodpovedá za čistotu vyhradeného parkovacieho miesta a jeho bezprostredného okolia.
Nečistoty z vozidla sa nesmú vymetať na vozovku alebo na iné okolité verejné
priestranstvo.
6. Zmenu evidenčného čísla motorového vozidla a každú zmenu týkajúcu sa vyhradeného
parkovacieho miesta je majiteľ povinný nahlásiť na MÚ Vrakuňa, v opačnom prípade je
povolenie neplatné.
7. V prípade, že užívateľ má záujem o predĺženie parkovacieho miesta po dobe platnosti jeho
povolenia, je povinný požiadať o predĺženie povolenia pred ukončením doby platnosti,
najneskôr však do 31.10. vyhradeného parkovacieho miesta. V prípade, ak tak neurobí,
alebo ak požiada po termíne, starostka mestskej časti Bratislava - Vrakuňa je oprávnená
vyhradené parkovacie miesto prenajať inému žiadateľovi.
8. Parkovacie miesto nie je prevoditeľné na iného užívateľa.
9. Držiteľ ZŤP je povinný pri predložení žiadosti o vyhradené parkovacie miesto a o jeho
predĺženie doložiť fotokópiu preukazu ZŤP.
10. Mestská časť Bratislava – Vrakuňa zabezpečí prvé vodorovné a zvislé dopravné značenie
parkoviska. Obnovenie vodorovného značenia zabezpečí MÚ každé dva roky na betónových
parkoviskách a na asfaltových každé tri roky. V prípade , že bude žiadateľ požadovať
vodorovné značenie mimo dvoj resp. trojročného obdobia, vykoná tak mestská časť na
základe objednávky a na náklady žiadateľa.
11. Vydaným povolením nie je dotknuté právo povoľujúceho orgánu zmeniť podmienky tohto
povolenia, alebo povolenie zrušiť bez náhrady nového vyhradeného parkovacieho miesta v
prípade všeobecného záujmu, zmien dopravných pomerov, novej investičnej činnosti, zmien
legislatívno-právnych noriem alebo pri nedodržaní podmienok tohto povolenia, prípadne
iných zmien.

Bc. Ľudmila L a c k o v á
starostka
Povolenie sa doručuje:
1. žiadateľovi
2. MÚ Vrakuňa - referát miestnych daní
3. MÚ Vrakuňa - referát dopravy

