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Pravidlá posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného  
parkovacieho miesta 

/v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač č. 6/2014 
zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – 

Lamač v znení neskorších zmien a doplnkov/ 
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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Pravidlá posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného parkovacieho miesta (ďalej len 
„pravidlá“) sú vypracované na základe ust. § 2 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava – Lamač č. 6/2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v 
mestskej časti Bratislava – Lamač v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

Článok 2 
Účel pravidiel 

 
Účelom pravidiel je efektívny monitoring aktuálneho stavu obsadenosti jednotlivých lokalít a 
sprehľadnenie väzieb v území s výhľadom sprístupnenia možností tvorby lokalitných 
programov v nadväznosti na zapojenie mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „mestská 
časť“) do parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) 
v súlade  so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta č. 8/2019 z 27. júna 2019 o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 
 

Článok 3 
Posudzovanie žiadostí 

 
Žiadosti uchádzačov o nájom vyhradeného parkovacieho miesta prijaté po dátume 30.11.2019 
sú predmetom posudzovania Komisie dopravy územného rozvoja a výstavby pri miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti (ďalej len „komisia“) na jej pravidelných zasadnutiach.  
 

Článok 4 
Lokality s vyhradeným parkovaním 

 
(1) Zriadenie nového vyhradeného parkovacieho miesta je možné iba v lokalite, kde nie je 
prekročená 30% obsadenosť z celkového počtu parkovacích miest v danej lokalite, vrátané 
miest vyhradených pre ZŤP alebo ZŤP-S. 
(2) V prípade ukončenia nájmu vyhradeného parkovacieho miesta v lokalite, kde je 
prekročená 30% obsadenosť z celkového počtu parkovacích miest v danej lokalite, vrátane 
miest vyhradených pre ZŤP alebo ZŤP-S, nie je možné toto uvoľnené miesto prenajať 
novému žiadateľovi, s výnimkou držiteľa preukazu ZŤP alebo ZŤP-S. 
(3) V lokalite MKN 1 je možné prenajať nové vyhradené parkovacie miesto iba po schválení 
výnimky príslušnou komisiou Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Lamač. 
 

Článok 5 
Poplatky 

 
(1) Poplatok 200 € za zriadenie nového parkovacieho miesta sa platí pri novej zmluve o 
nájme vyhradeného parkovacieho miesta, ak na danom mieste vyhradené parkovacie miesto 
doteraz neexistovalo. 
(2) Poplatok 70 € za úpravu vyhradeného parkovacieho miesta sa platí pri obnove 
existujúceho vyhradeného parkovacieho miesta v prípadoch: 
a) úpravy na žiadosť nájomcu (napr. osadenie novej tabule, premaľovanie kríža,...) 
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b) úpravy vyplývajúcej zo zmeny zmluvy 
- nové EČV rovnakého majiteľa 
- pridanie ďalšieho vozidla na rovnaké vyhradené miesto 
(3) Poplatok 70 € za úpravu vyhradeného parkovacieho miesta sa neplatí v prípadoch: 
a) odstránenia ďalšieho vozidla z toho istého vyhradeného parkovacieho miesta 
b) zmeny vykonanej v súvislosti s úpravou vyžadovanou zo strany prenajímateľa (napr. 
zmena určených lokalít s vyhradeným parkovaním, prečíslovanie boxov), s výnimkou (2) b) 
 

Článok 6 
Prílohy 

 
(1) Prílohami týchto pravidiel sú: 

1. Zoznam parkovacích miest v členení podľa kategórií; 
2. Schematické znázornenie parkovacích miest. 

(2) Súčasťou prílohy č. 1 podľa čl. 4 ods. 1 pravidiel je označenie príslušnej lokality, 
v ktorej sa parkovacie miesto nachádza, označenie parkovacieho miesta arabskými 
číslicami a stav parkovacieho miesta v členení na:  
a) nevyhradené a 
b) vyhradené:  - FO (fyzické osoby); 

 - PO (právnické osoby); 
 - ZŤP (pre konkrétne EČV); 
 - SV (vyhradené v súkromnom vlastníctve); 
 - VS ZŤP (verejná služba - ZŤP, v zmysle prísl. právnych predpisov); 
 - VS ELEKTRO (verejná služba - elektronabíjacie stanice); 
 - VS MÚ (verejná služba - miestny úrad); 
 - VS MŠ (verejná služba - parkovanie pre materské školy); 
 - VS POŠTA (verejná služba – Slovenská pošta a.s.). 
 - VS ZÁSOBOVANIE (verejná služba - zásobovanie objektov); 
 - INÉ 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
Tieto pravidlá boli schválené komisiou dňa 23.10.2019 a nadobúdajú účinnosť dňom 
01.11.2019. 
 
 
V Bratislave, dňa .................................... 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Lukáš Baňacký  
        s t a r o s t a 


