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Článok I
Základné ustanovenia
1. Mestská časť Bratislava-Petržalka zriadila odstavné parkovisko na ul. Kočánkova č. 3301/1, 851 04
Bratislava pre zabezpečenie dočasného uskladnenia motorových vozidiel, ktoré boli odstránené
mestskou časťou Bratislava-Petržalka ako správcom cesty v zmysle § 43 zákona č. 8/2009 o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cestnej premávke“).
2.Táto Smernica upravuje postup pri odťahovaní , registrácii, manipulácii, ochrane a výdaji
odtiahnutých motorových vozidiel (ďalej len „odtiahnuté vozidlá“ alebo „vozidlá“) na odstavné
parkovisko.
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Článok II
Odťahovanie vozidiel

1. Odťahovanie vozidiel je zabezpečené zamestnancami oddelenia správy verejných priestranstiev
mestskej časti Bratislava - Petržalka (ďalej len „OSVP“) nepretržite počas celého týždňa
v denných aj nočných hodinách v pracovné dni aj v dňoch pracovného pokoja. Zamestnanci
OSVP musia byť riadne vyškolení na odťahovanie vozidiel.
2. Pred realizáciou naloženia a odtiahnutia vozidla zamestnanci OSVP vozidlo vizuálne skontrolujú.
Pomocou fotoaparátu alebo mobilného telefónu vyhotovia fotografie z miesta zaparkovaného
vozidla a zo samotného vozidla. Každé odtiahnuté vozidlo bude zamestnancami OSVP
nahlásené na operačné stredisko Policajného zboru SR na mobilnom čísle 0961021545 a na
mestskú políciu na telefónnom čísle 159.
3. Pomocou zdvíhacieho zariadenia a prevozného vozidla bude odtiahnuté vozidlo prevezené na
odstavné parkovisko. Vozidlo bude zložené do vopred určeného boxu za prítomnosti vrátnikov.
Odtiahnuté vozidlo bude opätovne zdokumentované a vizuálne skontrolované. Údaje budú
zaznamenané do preberacieho protokolu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bude aktuálna
fotodokumentácia odtiahnutého vozidla.

Článok III
Doba uskladnenia odtiahnutého vozidla
1.

Uskladnenie motorových vozidiel na odstavnom parkovisku nie je časovo obmedzené.

2. Vozidlá, ktoré v zmysle § 43 ods. 4 písm. d) zákona o cestnej premávke nie sú spôsobilé
cestnej premávky, budú zamestnancami referátu mobility riešené v zmysle zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Článok IV
Úhrady za odtiahnutie a uskladnenie vozidla
1. Úhrada za odtiahnuté vozidlo a uskladnenie je určená nasledovne:
-

Odtiahnutie vozidla
Parkovné za odtiahnuté vozidlo, 1. – 4. deň
Parkovné za odtiahnuté vozidlo v 5. deň a za každý jeden začatý ďalší deň

120,- €
0,- €
5,- € /deň

2. Výšku úhrady odtiahnutého vozidla je možné upraviť vždy pri zvýšení nákladov odťahovej služby
a prevádzky parkoviska. Informácia o zmene výšky úhrady za odtiahnutie a uskladnenie vozidla
bude oznámená na stránke mestskej časti Bratislava - Petržalka a na určenom mieste na odstavnom
parkovisku.
3. Úhrady za odtiahnutie a uskladnenie odtiahnutého vozidla sa uskutočňujú na základe faktúry
prevzatej osobne majiteľom vozidla alebo inou oprávnenou osobou uvedenou v článku V, bod 2, pri
prevzatí vozidla, a to vkladom, alebo prevodom na účet MČ Bratislava - Petržalka, uvedený na
faktúre.
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Článok V
Prevzatie odtiahnutého vozidla
1. Prevziať odtiahnuté vozidlo z odstavného parkoviska bude možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
2. Odtiahnuté vozidlo si môže prevziať iba majiteľ alebo splnomocnený zástupca na základe
splnomocnenia, pričom musí predložiť občiansky preukaz a osvedčenie o evidencii (technický
preukaz) V prípade odtiahnutia služobných vozidiel, ktoré môže zamestnanec používať na súkromné
účely, musí pri jeho prevzatí u povereného zamestnanca, predložiť aj zmluvu o používaní
motorového vozidla na súkromné účely. Vozidlo bude odovzdané na základe preberacieho
protokolu, ktorého súčasťou bude aj faktúra na úhradu nákladov za odtiahnutie a uskladnenie
vozidla a splnomocnenie majiteľa alebo zmluva o používaní služobného motorového vozidla na
súkromné účely.
3. Vozidlo bez platnej STK a EK bude vydané po upozornení, že vozidlo nie je v prevádzkyschopnom
stave a že jeho použitím v cestnej premávke sa prevádzkovateľ dopúšťa porušenia § 45 ods. 2, písm.
d) a e) zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Je preto odporúčané prevziať si vozidlo, ktoré nie je v prevádzkyschopnom
stave, na odťahovom vozidle.

Článok VI
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.. Odťahovanie vozidiel vykonávajú poverení zamestnanci referátu mobility a oddelenia správy
verejných priestranstiev v zmysle § 43 ods. 4 zákona o cestnej premávke alebo na základe
rozhodnutia policajta v zmysle § 43 ods. 5 zákona o cestnej premávke.
2. Odťahovať sa budú vozidlá v katastrálnom území mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktoré
porušujú zákon č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
3. Podrobnosti o odťahovaní a uskladnení odtiahnutých vozidiel a informácie o odtiahnutých
vozidlách budú uvedené na stránke mestskej časti.
4. Táto Smernica nadobúda účinnosť dňa

V Bratislave, dňa .............
Ing. Ján Hrčka
starosta
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