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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/

schvaľuje

Zriadenie regulovaného parkoviska na trhovisku Rajecká prostredníctvom:
a) Spokojné bývanie, s.r.o -zriaďovateľom a 100-percentným vlastníkom
spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. je MČ- Vrakuňa
b) Nezávislým subjektom

B/

žiada
1. JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

aby uzavrel zmluvu o zriadení a regulovaní parkoviska na parkovisku Rajecká
2. Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
vyčleniť finančné prostriedky v zmysle bodu A. v rozsahu 30 000eur.

Dôvodová správa
V mestskej časti Bratislava –Vrakuňa (ďalej len MČ-Vrakuňa) najmä v jej sídliskovej
oblasti, sa problém parkovania a odstavovania motorových vozidiel, prejavuje čoraz vo väčšej
miere. Motorových vozidiel pribúda a všetky potrebujú niekde parkovať. Problémy so
statickou dopravou sa stávajú limitujúcim faktorom zlepšovania kvality života. V roku 2019
MČ- Vrakuňa z finančných prostriedkov Hlavného mesta SR Bratislavy vybudovala 110
parkovacích miest v sídliskovej časti v okolí ulíc Rajecká, Stavbárska. Z toho 13 parkovacích
miest bolo zrealizovaných na pôvodnom trhovisku na Rajeckej ul. v tesnej blízkosti Pešej
zóny. Zámerom bolo v dopoludňajších hodinách využívať parkovacie miesta pre
návštevníkov prevádzok (potraviny, drogéria, kvetinárstvo, cukráreň, lekáreň, pošta....) na
Pešej zóne a v popoludňajších a v nočných hodinách na možnosť parkovania obyvateľov
v blízkosti parkoviska.
Ukázalo sa však, že parkovisko je po celú dobu obsadené odstavenými motorovými
vozidlami. Krátkodobé parkovanie t.z. parkovanie vodičom, ktorí využívajú parkovacie
miesta, ako je vyššie uvedené pri návšteve prevádzok na Pešej zóne, tak nie je možné
a problém s krátkodobým parkovaním nie je vyriešený. Autá opäť parkujú na komunikáciách
a chodníkoch.
Uspokojenie krátkodobého parkovania pred dlhodobým a pred odstavovaním vozidiel je
zavedenie regulovaného parkovania. Pod pojmom regulované parkovanie v našom ponímaní
rozumieme parkovanie, ktoré je obmedzené v čase a priestore formou dopravných značení a
zariadení. Pre reguláciu parkovania na trhovisku Rajecká navrhujeme časové spoplatnenie v
čase od 8-16 hod. ( 1hod. /1 euro ) a od 16-8 hod. možnosť bezplatného parkovania.
Zavedenie regulovaného parkoviska si vyžaduje zriadenie parkovacieho systému. Parkovací
systém obsahuje technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu parkovného,
napríklad parkovací automat, závorový parkovací systém, systém na úhradu parkovného,
informačný systém združujúci informácie o úhradách parkovného a umožňujúci kontrolu
úhrady parkovného a pod. Predbežné náklady na zriadenie parkovacieho systému je 30 000
eur.
Návrh zriadenia a riadenia regulovaného parkovania –trh Rajecká ul.
Zabezpečenie prevádzky a investície spojené so zavedením regulovanej dopravy na
parkovisku pri trhovisku Rajecká nie je možné ponechať na miestny úrad.
Investičné a prevádzkové zabezpečenie je prenášané spravidla na právnické osoby, ktoré sú
mestom zriadené, alebo uzatvorením zmluvy so spoločnosťou na zriadenie a riadenie
regulovaného parkoviska.
Možnosť zriadenia a riadenia regulovaného parkovania prostredníctvom :
 Spokojné bývanie, s.r.o -zriaďovateľom a 100-percentným vlastníkom spoločnosti
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. je MČ- Vrakuňa
 Nezávislý subjekt
 Trhovisko na Rajeckej ul. pred zriadením parkoviska

Trhovisko na Rajeckej ul. po zriadení parkoviska

Návrh zriadenia regulovaného parkovania na trhovisku Rajecká

Uznesenia/Stanoviska komisií
Uznesenie č. 58/2020 zo dňa 20.03.2020
Regulované parkovisko – Trhovisko Rajecká
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
schváliť

A)

Zriadenie regulovaného parkoviska na trhovisku Rajecká prostredníctvom:
Nezávislým subjektom

požiadať

B)
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

aby uzavrel zmluvu o zriadení a regulovaní parkoviska na parkovisku Rajecká
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
vyčleniť finančné prostriedky v zmysle bodu A. v rozsahu 30 000 eur

Počet prítomných: 7
Hlasovanie (per-rollam-viď príloha):
ZA: 6
PROTI: 1

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 05/01/2020 zo dňa 11.03.2020
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča s pripomienkami MZ :
schváliť

A)

Zriadenie regulovaného parkoviska na trhovisku Rajecká prostredníctvom :
a) Spokojné bývanie, s.r.o -zriaďovateľom a 100-percentným vlastníkom spoločnosti
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. je MČ- Vrakuňa
b) Nezávislým subjektom
Pripomienky komisie :
-

regulované parkovanie v čase od 8,00 do 18,00 hod.
spoplatnené parkovanie do 19,00 hod.

B)

požiadať

1. JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
aby uzavrel zmluvu o zriadení a regulovaní parkoviska na parkovisku Rajecká
2. Ing. Lýdiu Adamovičovú. prednostku
vyčleniť finančné prostriedky v zmysle bodu A. v rozsahu 30 000 eur.
Hlasovanie : ZA : 7 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté

