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Komisia legislatívy,financií, mandátová a kontroly 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 6. mája 2019  

 

Miesto zasadnutia Vila Košťálová  

Začiatok  19:30  hod. 

Ukončenie 21:00  hod. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 
 

I. 
Úvod 

 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie a konštatoval, že 
je prítomných 10 členov komisie, t. j. komisia  je uznášaniaschopná. Následne členovia komisie sa 
rozhodli na prerokovaní jednotlivých bodov podľa navrhnutného programu.  Predseda komisie viedol 
rokovanie komisie podľa nasledovného programu: 
 
 

Por. 

číslo 

Názov bodu programu 

 

1 

 
Návrh  VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
 

 

2 

 
Návrh VZN,  ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
 

 
 

Uznesenie č. 1/5/2019  

 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly súhlasí s navrhovaným programom. 
 

Prezentácia:  10 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

10 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

II. 
Prerokovanie bodov programu 

 

K bodu 1 „Návrh  VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel“ 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  P. poslankyňa Janatová navrhla zvýšiť sumu za abonentskú parkovaciu kartu v tarifnom 
pásme D z terajšej sumy 500,- eur na sumu 750,- eur z dôvodu, aby boli jasne finančne rozlíšené poplatky pri 
rezidentských parkovacích kartách a pri abonentských parkovacích kartách. 
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Uznesenie č. 2/5/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves prijať uznesenie, ktorým vydá súhlasné stanovisko k Všeobecne 
záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, 
s tým, že zároveň navrhne Hlavnému mestu SR Bratislave, aby sa v §5 ods. 1 Abonentská parkovacia 
karta tarifné pásmo D Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel zvýšil poplatok zo sumy 500,- eur na sumu 750,- eur. 
 
 
Prezentácia:  10 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

8 2 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Ďalej prebiehala diskusia k textu Prílohy č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 
 

Uznesenie č. 3/5/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves prijať uznesenie, ktorým vydá súhlasné stanovisko k Všeobecne 
záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, 
s tým, že zároveň odporučí Hlavnému mestu SR Bratislave v rámci Prílohy č. 2  Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel: 
I. v bode 1.1 zadefinovať okrem prípustnej dĺžky aj šírku motorových vozidiel pre jednotlivé kategórie, 
II. zvážiť v bodoch 1.1 (REZIDENT) a 2.1 (NÁVŠTEVA) kritérium vlastníctva bytu ako rozhodujúce pri 
určovaní poradia pri vydávaní parkovacej karty. 
 
 
Prezentácia:  10 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

8 2 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
Predmetom následnej diskusie bolo zaradenie tarifného pásma A do bodu 1.2.1 REZIDENT 1 bod 2 
a REZIDENT GARÁŽ bod 1 aspoň v rozsahu 1 hodiny. 
 
 

Uznesenie č. 4/5/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves prijať uznesenie, ktorým vydá súhlasné stanovisko k Všeobecne 
záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, 
s tým, že zároveň odporučí Hlavnému mestu SR Bratislave v rámci Prílohy č. 2  Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel zaradenie 
tarifného pásma A do bodu 1.2.1 REZIDENT 1 bod 2 a REZIDENT GARÁŽ bod 1 v rozsahu 1 hodina 
denne. 
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Prezentácia:  10 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

8 2 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
Návrhy na predĺženie času 2 hodiny denne v bode 1.2.1 REZIDENT 1 bod 2 a REZIDENT GARÁŽ bod 1 na 
3 hodiny denne  (za: 5, proti: 3, zdržal sa: 2) a 4 hodiny denne (za: 1, proti: 9, zdržal sa: 0)  neboli prijaté. 
 
 
Potom bol daný návrh na doplnenie možnosti dokúpenia bonusovej karty aj pre držiteľa parkovacej karty 
REZIDENT 2 a REZIDENT 3. 
 
 
 

Uznesenie č. 5/5/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves prijať uznesenie, ktorým vydá súhlasné stanovisko k Všeobecne 
záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, 
s tým, že zároveň odporučí Hlavnému mestu SR Bratislave v rámci Prílohy č. 2  Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel do bodu 1.2.2 
zaradiť možnosť aj pre držiteľov karty REZIDENT 2 a REZIDENT 3  dokúpiť si bonusovú kartu. 
 
 
Prezentácia:  10 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

10 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V zápätí sa venovala pozornosť zániku platnosti karty, ktorú namiesto formulácie „zmenou bytu“ v bodoch 
1.3 (REZIDENT) a 2.3 (NÁVŠTEVA) Prílohy č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel navrhujú členovia komisie zmeniť tak, aby zanikala 
platnosť aj zmenou vzťahu k bytu. 
 
 

Uznesenie č. 6/5/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves prijať uznesenie, ktorým vydá súhlasné stanovisko k Všeobecne 
záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, 
s tým, že zároveň odporučí Hlavnému mestu SR Bratislave v rámci Prílohy č. 2  Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, aby platnosť 
parkovacej karty zanikla v bodoch 1.3 (REZIDENT) a 2.3 (NÁVŠTEVA) nie „zmenou bytu“, ale zánikom 
právneho vzťahu k bytu. 
 
 
Prezentácia:  10 
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Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

10 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Návrh, ktorým by sa v bode 2.2 Prílohy č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel zvýšil počet hodín zo 150 na 300, nebol prijatý (za: 1, proti: 8, 
zdržal sa: 1) 
 
 
 

K bodu 2 „Návrh VZN,  ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves“ 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:   
 
V súvislosti s prevádzkovou a predajnou dobou navrhla p. poslankyňa Janatová zapracovať do predmetného 
VZN odkaz na vyhlášku č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
 

Uznesenie č.7/5/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves zapracovať k jednotlivým prevádzkovým a predajným časom 
odkaz na vyhlášku č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí a následne uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves,  ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves. 
 
 
Prezentácia:   
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 1 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 21. hod. zasadnutie Komisie 
legislatívy, financií, mandátovej a kontroly ukončil.  
 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  
(gestor komisie) 

 
Mgr. Mária Novysedláková 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič 
 

 
 

 


