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Materiál k bodu č. 17 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 28. 06. 2021 
 
 
 
 
 
 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k 
návrhu Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie odťahovej služby 

 

 
Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.                      1. Návrh uznesenia  
starostka                                                                              2. Dôvodová správa 

3. E-mail hl. mesta  
4. Zmluva o spolupráci  

    
   
   
   

     

 
 
Spracovateľ: 
Mgr. Martina Zuberská 
prednostka 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
schvaľuje – schvaľuje s pripomienkami – neschvaľuje  
 
návrh Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie odťahovej služby 
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Dôvodová správa 

 

Dňa 15. júna 2021 bolo mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej „MČ“) doručená e-mailom 

z kancelárie primátora hlavného mesta žiadosť o zaujatie stanoviska miestneho 

zastupiteľstva k predloženému návrhu Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie odťahovej 

služby. 

 

Od 1. mája 2021 je účinná novela Zákona o hlavnom meste. Bratislava a jej mestské časti 

budú môcť na jej základe zmluvne spolupracovať pri odťahovaní vozidiel. Od februára začala 

pre hlavné mesto zabezpečovať odťahovú službu mestská obnovená firma Mestský 

parkovací systém na cestách v správe magistrátu. Snahou hlavného mesta je vytvoriť 

bezproblémovú odťahovú službu na celom území Bratislavy ako jednu z podstatných súčastí 

celomestskej parkovacej politiky. 

Predkladaný návrh Zmluvy reflektuje na tri oblasti odťahov na cestách III. a IV. triedy:  

 

Predmet 1: 

Odťahovanie vozidiel z ciest III. a IV. triedy podľa § 43 ods. 4  písm. a) a b) zákona                      

č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, keď tvorí prekážku v cestnej premávke: 

- písm. a) stoja na mieste, kde tvoria prekážku cestnej premávky 

- písm. b) stoja na vyhradenom parkovisku 

Cena odťahu: bezodplatne na odstavnú plochu prevádzkovanú Mestským parkovacím 

systémom (ďalej „MPS“), resp. náklady vymáha MPS. 

Odťahy nariaďuje: 

- príslušník MsP (priestupca uhradí pokutu za priestupok + poplatok za odťah) 

- štátny policajt (priestupca uhradí pokutu za priestupok + poplatok za odťah) 

- zamestnanec MČ (priestupca uhradí len poplatok za odťah) 

 

Predmet 2: 

Odťahovanie vozidiel z ciest III. a IV. triedy podľa § 43 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 8/2009 

Z. z. o cestnej premávke, keď netvorí prekážku v cestnej premávke: 

- písm. c) bez platnej EČV 

- písm. d) nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke dlhšie ako šesť mesiacov aj 

keď netvorí prekážku cestnej premávky. (POZN. Táto služba sa momentálne 

pripravuje.) 

Odťahy nariaďuje: 

- zamestnanec MČ 

- náklady vymáha MČ  
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Predmet 3: 

Odťahovanie vozidiel z ciest III. a IV. triedy v mimoriadnych situáciách a poškodzujúcich 

životné prostredie : 

a) na základe dočasného prenosného značenia 

Cena odťahu: Podľa stanoveného cenníka. Ak sa vozidlo odtiahne na odstavnú plochu 

prevádzkovanú MPS, tak sa účtuje stojné. Ak sa vozidlo odtiahne na inú plochu určenú MČ 

alebo hlavným mestom, účtuje sa len odťah vozidla podľa cenníka. 

b) poškodzujú životné prostredie 

Cena odťahu: Podľa stanoveného cenníka. Vozidlo sa priamo odtiahne na určené parkovisko 

(vrakovisko). 

Odťahy nariaďuje: 

- zamestnanec MČ 

- náklady uhrádza MČ 

 

Starostka mestskej časti požiadala o zaujatie stanoviska k predloženému návrhu stavebno- 

bytovo-dopravno-environmentálnu komisiu dňa 24. mája 2021. Stanovisko predmetnej 

komisie bude prečítané na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.  

 

 

 

Spracovala: 

Mgr. Martina Zuberská, prednostka 

15. 06. 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 


