
Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej 
zaplatenia 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 
písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje úseky 
miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), určuje maximálnu výšku  úhrady za 
dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) dočasným parkovaním parkovanie motorových vozidiel kategórií M1 (motorové vozidlá, 
ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu osôb), N1 (motorové vozidlá 
projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou 
hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg) a L (motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami 
a štvorkolky)1) na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií, 

b) rezidentom držiteľ vodičského preukazu, ktorý má trvalý pobyt v hlavnom meste a je 
držiteľom vozidla2) vyššie uvedených kategórií alebo má vozidlo evidované na svoju 
živnosť alebo má vozidlo, ktoré je vo vlastníctve právnickej osoby oprávnenej na prenájom 
motorových vozidiel, v prenájme nepretržite po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov. 

 
§ 2 

Zóny dočasného parkovania 

(1) Úseky miestnych komunikácií vymedzené na dočasné parkovanie sú na návrh mestskej 
časti za účelom dočasného parkovania zaradené do zón, ktoré sú uvedené v prílohe tohto 
nariadenia. 

(2) V zónach je možné parkovať len na miestach označených určeným vodorovným 
a zvislým dopravným značením (ďalej len „parkovacie miesto“). Parkovanie v zóne mimo 
vyznačených parkovacích miest je zakázané.3) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1) Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

neskorších predpisov. 
3) Zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 

premávke 



§ 3 
Systém rezidentského parkovania 

(1) Rezident môže požiadať o vydanie rezidentskej parkovacej karty. Rezidentská karta 
môže byť vydaná iba rezidentovi. 

(2) Rezidentovi možno vydať rezidentskú parkovaciu kartu s vyznačením zóny trvalého 
pobytu alebo rezidentskú parkovaciu kartu bez vyznačenia zóny trvalého pobytu. Na jedno 
vozidlo môže byť vydaná iba jedna rezidentská parkovacia karta. 

(3) Rezidentská parkovacia karta s vyznačením zóny trvalého pobytu umožňuje dočasné 
parkovanie motorového vozidla, ktorého evidenčné číslo je na karte uvedené 

a) v zóne s trvalým pobytom rezidenta bezplatne, 

b) mimo zóny s trvalým pobytom rezidenta s 50 % zľavou z úhrady ustanovenej pre 
ostatných vodičov (nerezidentov); toto ustanovenie neplatí tam, kde je dopravným 
značením povolená maximálna doba státia 2 hodiny. 

(4) Rezidentská karta bez vyznačenia zóny trvalého pobytu sa vydáva rezidentovi, ktorý 
nebýva v zóne podľa § 2 ods. 1. Takáto rezidentská karta umožňuje dočasné parkovanie 
motorového vozidla, ktorého evidenčné číslo je na karte uvedené, podľa ods. 3 písm. b).   

 
§ 4 

Maximálna výška úhrady 

(1) Za dočasné parkovanie v zónach sa v mestských častiach hlavného mesta určuje 
maximálna výška úhrady 2 eurá/hod, pričom jej výšku určí mestská časť všeobecne záväzným 
nariadením mestskej časti.4)  

(2) Za vydanie rezidentskej parkovacej karty pre prvé vozidlo sa určuje výška úhrady 30 
eur/rok. Za rezidentskú parkovaciu kartu pre každé ďalšie vozidlo sa určuje úhrada vo výške 
maximálne 100 násobku základnej úhrady za rezidentskú parkovaciu kartu. Platnosť rezidentskej 
parkovacej karty je 1 rok.  

(3) Úhrada sa neplatí za dočasné parkovanie motorového vozidla prepravujúceho fyzickú 
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má 
praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom 
podľa osobitného predpisu.5) 
 

 
§ 5 

Spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia 

(1) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič vozidla alebo držiteľ vozidla. 

(2) Úhradu je možné zaplatiť: 

a)    zakúpením parkovacieho lístka, 

b) elektronicky, 

c) zakúpením rezidentskej parkovacej karty. 

 
                                                           
4) Čl. 73 písm. zc) a čl. 74 písm. z) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení  neskorších 

predpisov. 
5) § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z.  



(3) Zaplatenie úhrady sa preukazuje: 

a) parkovacím lístkom,  

b) správou od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie, 

c) iným elektronickým dokladom potvrdzujúcim úhradu za dočasné parkovanie, 

d) platnou rezidentskou parkovacou kartou. 

(4) Platný parkovací lístok alebo rezidentská parkovacia karta musia byť umiestnené za 
predným sklom vozidla na viditeľnom mieste tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné 
z vonkajšej strany vozidla. 

(5) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia. 

(6) Podrobnosti o zakúpení parkovacieho lístka, elektronickej úhrade a rezidentskej 
parkovacej karte, ako aj o preukazovaní úhrady za dočasné parkovanie môže ustanoviť mestská 
časť vo všeobecne záväznom nariadení.  
 

§ 6 
Kontrolná činnosť 

Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci hlavného mesta a mestských častí.  
 

§ 7 
Sankcie 

Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy.6) 
 

§ 8 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť .........................  
 
 

Milan Ftáčnik 
primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 




