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Návrh na uznesenie 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní 

 

A/                                                  schvaľuje 

 

 návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č.../2021 z.... 2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

- bez pripomienok, 

- s pripomienkami ......  

 

 

B/                                                  odporúča  

 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi  

 

oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Dôvodová správa 

 

 Mestská časť Bratislava -Vrakuňa obdŕžala od primátora Hlavného mesta SR Bratislavy 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č...../2021 z......2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky č.8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

 

Návrh VZN má za cieľ upraviť niektoré ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia 

č.8/2019 a zohľadniť tak priebežné odborné výstupy zo spracovaných prieskumov a analýz 

parkovania, ako aj niektoré skúsenosti z pilotnej prevádzky regulovaného parkovania v 

mestských častiach Petržalka a Nové Mesto.  Ide napríklad o oddelenie sadzieb za hodinové 

(krátkodobé) parkovanie od rezidentských zón a abonentských taríf, grafické znázornenie 

úsekov komunikácií na dočasné parkovanie a parkovacích zón, definovanie tzv. oblastí 

platnosti parkovacích kariet, doplnenie podmienok pre vydanie parkovacích kariet – platné 

osvedčenie o technickej a emisnej kontrole, zvýšený počet hodín na návštevníckej karte pre 

ľudí odkázaných na osobnú asistenciu a predĺžená platnosť prvých vydaných rezidentských 

parkovacích kariet na 15 mesiacov.  

Prílohy vymedzujúce zóny v jednotlivých mestských častiach sú ilustratívne a zahŕňajú prvé 

zóny, ktoré majú byť spustené od októbra 2021.  

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa by sa mala do parkovacej politiky zapojiť na jar 2022. 

 

 

Informácie pre MČ Bratislava –Vrakuňa 

 

 Program parkovacej politiky (PP) – zmeny VZN 

 Oddelenie sadzieb za hodinové (krátkodobé) parkovanie od rezidentských zón 

a abonentských taríf. Táto zmena umožní adekvátne nastavenie cenovej regulácie aj v 

prípade veľkých rezidentských zón, pričom môže byť vhodné stanovenie odlišných 

cenových hladín na rôznych typoch komunikácií. 

 Zóny – príloha: Grafické znázornenie úsekov komunikácií na dočasné parkovanie a 

parkovacích zón. 

 Prieniky na hraniciach zón: Definovanie tzv. oblastí platnosti parkovacích kariet, 

ktoré môžu presahovať hranicu samotnej zóny.  

Príklad: Rezident bývajúci na hranici zóny môže využiť aj susedné ulice z vedľajšej 

zóny a parkovať na týchto úsekoch s rezidentskou kartou svojej zóny. 

 Platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole - doplnenie podmienok 

 Prenajaté automobily len na operatívny lízing - sprísnenie podmienky pre vzťah k 

vozidlu formou prenájmu (na základe skúseností z MČ Petržalka a MČ Nové Mesto). 

 Zvýšený počet hodín na návštevníckej karte pre ľudí odkázaných na osobnú 

asistenciu. 

 Vypustenie SMS a doplnenie predajných miest ako platobnej metódy  

za parkovacie lístky. 
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 Predĺžená platnosť ročných rezidentských parkovacích kariet na 15 mesiacov 

vydaných v období od 1. 10. 2021 do 30. 4. 2022. 

 

 Zľavnená hodinová cena (napr. pre režim noc-deň) 

 
 Prienikové zóny – oblasti platnosti parkovacích kariet 

 
 

 

 

 Program parkovacej politiky (PP)  

Podpora od MČ: 

• podpora parkovacích zón a koordinácia MČ a magistrátu – hlavná priorita 

primátora 

• podpora novelizácie VZN 8/2019 

• ŤZP vyhradzovanie – jednotné mestské pravidlá  

• zmluvy s MČ:  

                       refinancovanie nákladov MČ, ak pripravujú zónu v spolupráci                     

                       s magistrátom prístupové zmluvy 
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• Príprava komunikácií 3. a 4. triedy na vyznačovanie dopravného značenia  

(nutné urgentné opravy, čistenie a pod.) 

• Podpora pri procesoch registrácie - registračné miesta, logistika (miestne úrady, 

domy kultúry...) 

• vnútrobloky a účelové/nezaradené komunikácie majetkové upratovanie (pasporty, 

zaraďovanie) – vzniká tím na magistráte 

• nútroblokové mikrozóny – doplnková regulácia 

• rezidenčné parkovacie domy: spoločné predstavenie obyvateľom, pomoc pri 

participácii 

 

Vrakuňa -návrh zón odporúčanie zo strany magistrátu 
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Prienikové zóny - navrhnuté analytikmi z dopravných prieskumov a analýz  

(vodorovne šrafované) 
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Prienikové zóny -príklad Ružinov 

 

 



Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 12/2020 

zo 17. decembra 2020, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

  

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 zákona č. 535/2008 Z. z. a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 

 
Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel sa mení takto: 

V § 22 sa slová „1. januára 2021“ nahrádzajú slovami „1. októbra 2021“. 

  
Čl. II 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 
 
 
 
 

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 
primátor 
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Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 8/2019 
z 27. júna 2019 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

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 zákona č. 535/2008 Z. z. a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 

 

 
PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 

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

 
§ 2 

Určenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel 

(1) Úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel 
(ďalej len „parkovacie miesta“) sú uvedené v prílohe tohto nariadenia. 

(2) Parkovacie miesta sa zaraďujú do ucelených oblastí (ďalej len „zóna“) a tarifných 
pásiem, ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia. 

 
§ 3 

Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest 

Prevádzku parkovacích miest zabezpečuje Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 
§ 4 

Úhrada za dočasné parkovanie 

(1) Ak nie je ustanovené inak, je dočasné parkovanie motorových vozidiel na 
parkovacích miestach počas doby spoplatnenia prípustné len za úhradu. 

(2) Úhrada sa realizuje zakúpením parkovacieho lístka. Za podmienok ustanovených 
v tretej časti tohto nariadenia možno úhradu realizovať aj zakúpením parkovacej karty. 

(3) Výška úhrady sa určuje nasledovne: 
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a) parkovací lístok: 

 
Parkovacie lístky 

Tarifné pásmo Základná cena parkovania za 60 minút (1 hodinu) 
A 2,00 eur 
B 1,50 eur 
C 1,00 eur 
D 0,50 eur 

 

b) rezidentská parkovacia karta: 

 
Rezidentská parkovacia karta 

 Cena parkovacej karty 
Druh parkovacej karty Ročná Polročná Trojmesačná 

1. parkovacia karta na byt 39 eur - - 
2. parkovacia karta na byt 150 eur 75 eur 37,50 eur 
3. parkovacia karta na byt 500 eur 250 eur 125 eur 

 

c) návštevnícka parkovacia karta: 

 
Návštevnícka parkovacia karta 

Druh parkovacej karty Ročná cena  
Návštevnícka parkovacia karta 0 eur 

 

d) bonusová parkovacia karta: 

 
Bonusová parkovacia karta 

Druh parkovacej karty Ročná cena  
Bonusová parkovacia karta 10 eur 

 

e) abonentská parkovacia karta: 

 
Abonentská parkovacia karta 

 Cena parkovacej karty 
Tarifné pásmo Ročná Mesačná Týždenná 

A 2 000 eur 200 eur 50 eur 
B 1 500 eur 150 eur 37,50 eur 
C 1 000 eur 100 eur 25 eur 
D 500 eur 50 eur 12,50 eur 

(4) Úhrada sa neplatí na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím za dočasné parkovanie motorového vozidla 
prepravujúceho fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na 
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individuálnu prepravu alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. Vozidlo 
musí byť označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu.1) 

(5) Pre vozidlá prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá 
je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch 
očí označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu1) sa poskytuje zľava 90 % 
z príslušnej výšky úhrady podľa odseku 3 písm. a). K poskytnutiu zľavy je potrebná 
predchádzajúca registrácia vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa. Podrobnosti 
registrácie upravuje prevádzkový poriadok. 

(6) Pre elektrické vozidlá,2) s výnimkou hybridných elektrických vozidiel,3) sa 
poskytuje zľava 50 % z príslušnej výšky úhrady podľa odseku 3 písm. a) a e). K poskytnutiu 
zľavy je potrebná predchádzajúca registrácia vozidla v informačnom systéme 
prevádzkovateľa. Podrobnosti registrácie upravuje prevádzkový poriadok. 

(7) Pre vozidlá registrované v mestskom systéme zdieľaných vozidiel sa poskytuje 
zľava 100 % z príslušnej výšky úhrady podľa odseku 3 písm. a). K poskytnutiu zľavy je 
potrebná predchádzajúca registrácia vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa. 
Podrobnosti registrácie upravuje prevádzkový poriadok. 

 

 
DRUHÁ ČASŤ 

PARKOVACÍ LÍSTOK 
 

§ 5 
Základné ustanovenia 

(1) Parkovací lístok nemá tlačenú podobu, ale iba formu elektronického záznamu 
v informačnom systéme prevádzkovateľa. 

(2) Parkovací lístok je neprenosný, je viazaný na evidenčné číslo vozidla, konkrétnu 
zónu a konkrétnu dobu platnosti. 

 
§ 6 

Spôsob platenia úhrady za parkovací lístok a spôsob preukázania jej zaplatenia 

(1) Parkovací lístok možno zakúpiť prostredníctvom 

a) internetového rozhrania, vrátane mobilnej aplikácie, 

b) SMS správy alebo 

c) parkovacieho automatu. 

(2) Ak nie je ustanovené inak, je vodič motorového vozidla povinný zakúpiť parkovací 
lístok bezprostredne po zaparkovaní vozidla. 

                                                 
1) § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
2) § 2 písm. b) bod 29 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
3) § 3 písm. j) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných 
technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov. 
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(3) Úhrada za parkovací lístok musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného 
parkovania motorového vozidla na parkovacom mieste počas doby spoplatnenia. To neplatí 
v prípade zakúpenia parkovacieho lístka s využitím používateľského konta s aktivovaným 
spôsobom následnej platby, keď sa úhrada platí po skočení parkovania. Podrobnosti využitia 
spôsobu následnej platby upravuje prevádzkový poriadok. 

(4) Parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom zaregistrovania evidenčného 
čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa, o čom prevádzkovateľ poskytne 
platiteľovi úhrady potvrdenie.  

(5) Potvrdením podľa odseku 4 nie je potrebné sa preukazovať. Zakúpenie 
parkovacieho lístka sa preukazuje záznamom o registrácii evidenčného čísla vozidla 
v informačnom systéme prevádzkovateľa. 

(6) Kontrolu zakúpenia parkovacieho lístka vykonáva prevádzkovateľ overením 
evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa. 

(7) Nespotrebovaná časť úhrady za parkovací lístok sa platiteľovi úhrady nevracia. 

 

 
TRETIA ČASŤ 

PARKOVACIA KARTA 

 
§ 7 

Základné ustanovenia 

(1) Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce typy parkovacích kariet: 

a) rezidentská parkovacia karta, 

b) návštevnícka parkovacia karta, 

c) bonusová parkovacia karta, 

d) abonentská parkovacia karta. 

(2) Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na 
parkovacom mieste v zóne, v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení. 

(3) Parkovacia karta nemá charakter vyhradenia parkovacieho miesta pre konkrétne 
motorové vozidlo. Predajom parkovacích kariet prevádzkovateľ negarantuje voľné parkovacie 
miesto v zóne. 

(4) Rezidentská parkovacia karta a abonentská parkovacia karta, môže byť vydaná iba 
pre motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L5e až L7e s dĺžkou nepresahujúcou 5,3 m. 

(5) Na účely vydávania parkovacích kariet sa rozumie 

a) trvalým pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky podľa osobitného 
predpisu4) a pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky podľa osobitného 
predpisu,5) 

                                                 
4) § 3 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
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b) bytom obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom 
usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, ktorý je rozhodnutím 
stavebného úradu určený na trvalé bývanie. 

 
§ 8 

Vydanie parkovacej karty 

(1) Parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené 
týmto nariadením, a to na základe žiadosti o vydanie parkovacej karty. 

(2) Za účelom vydania parkovacej karty je žiadateľ povinný prevádzkovateľovi 
poskytnúť informácie a preukázať skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie parkovacej 
karty; podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok. 

(3) Držiteľ parkovacej karty je povinný prevádzkovateľovi neodkladne, najneskôr do 
15 pracovných dní, oznámiť zmenu alebo zánik skutočností rozhodujúcich pre vydanie 
a platnosť parkovacej karty. 

(4) Držiteľ parkovacej karty je oprávnený požiadať o dočasnú zmenu evidenčného 
čísla vozidla priradeného k parkovacej karte. Takúto zmenu je možné bez udania dôvodu 
realizovať maximálne štyrikrát ročne v celkovej dĺžke 21 dní. Pri zmene na dlhšie obdobie je 
nutné preukázať dôvod a vzťah k náhradnému vozidlu. Podrobnosti upravuje prevádzkový 
poriadok. 

(5) O zakúpení parkovacej karty vydá prevádzkovateľ platiteľovi úhrady za 
parkovaciu kartu potvrdenie. 

(6) Potvrdením podľa odseku 5 nie je potrebné sa preukazovať. Zakúpenie parkovacej 
karty sa preukazuje záznamom o registrácii evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme 
prevádzkovateľa. 

(7) Kontrolu zaplatenia úhrady prostredníctvom parkovacej karty vykonáva 
prevádzkovateľ overením evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme 
prevádzkovateľa. 

                                                                                                                                                         
5) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
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REZIDENTSKÁ PARKOVACIA KARTA 
 

§ 9 
Oprávnenia vyplývajúce z rezidentskej parkovacej karty 

Rezidentská parkovacia karta umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie 
motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je parkovacia karta priradená, na 
parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná.  

 
§ 10  

Podmienky vydania rezidentskej parkovacej karty 

(1) Rezidentskú parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ žiadateľovi, ktorý spĺňa 
nasledovné podmienky: 

a) je fyzickou osobou, 

b) má trvalý pobyt v byte v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná a 

c) má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to 
znamená že 
1. je držiteľom motorového vozidla;6) v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla 

jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania rezidentskej 
parkovacej karty, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na 
skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  

2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť, 
3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely, 
4. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom 

dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej 
osoby na súkromné účely alebo 

5. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou 
alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových 
vozidiel. 

(2) Na jeden byt je možné vydať maximálne tri rezidentské parkovacie karty. Ak 
rovnaké podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty v jednom byte spĺňa viac osôb, 
kritériom na určenie poradia rezidentskej parkovacej karty je poradie doručenia žiadosti 
o vydanie parkovacej karty. 

(3) Jednej osobe možno vydať len jednu rezidentskú parkovaciu kartu. 

 
§ 11 

Platnosť rezidentskej parkovacej karty 

(1) Rezidentská parkovacia karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola 
vydaná. 

(2) Platnosť rezidentskej parkovacej karty zaniká zmenou trvalého pobytu, zmenou 
bytu v rámci bytovej budovy alebo stratou vzťahu k motorovému vozidlu. V prípade 
ukončenia platnosti rezidentskej parkovacej karty z týchto dôvodov má držiteľ parkovacej 
karty nárok na vrátenie alikvótnej časti úhrady za parkovaciu kartu.  

                                                 
6) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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(3) V prípade smrti držiteľa rezidentskej parkovacej karty môže potenciálny dedič, 
ktorý spĺňa podmienku podľa § 10 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, požiadať prevádzkovateľa 
o registráciu parkovacej karty na svoje meno (ďalej len „preregistrácia parkovacej karty“). 
Preregistrovaná parkovacia karta je platná po dobu, na ktorú bola pôvodná parkovacia karta 
vydaná, najdlhšie však do skončenia dedičského konania. Ak rovnaké podmienky na 
preregistráciu parkovacej karty v jednom byte spĺňa viac osôb, kritériom na určenie 
oprávnenej osoby je poradie doručenia žiadosti o preregistráciu parkovacej karty. Žiadosť 
o preregistráciu parkovacej karty je potrebné podať do 15 dní od úmrtia držiteľa parkovacej 
karty, inak platnosť parkovacej karty zanikne. 

 
NÁVŠTEVNÍCKA PARKOVACIA KARTA 

 
§ 12 

Oprávnenia vyplývajúce z návštevníckej parkovacej karty 

(1) Návštevnícka parkovacia karta umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie 
motorového vozidla na parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná 
v rozsahu 

a) 6 000 minút (100 hodín) ročne, v prípade, že na daný byt je vydaná aspoň jedna 
rezidentská parkovacia karta, 

b) 9 000 minút (150 hodín) ročne, v prípade, že na daný byt nie je vydaná žiadna 
rezidentská parkovacia karta. 

(2) Pre využitie oprávnenia vyplývajúceho z návštevníckej parkovacej karty je 
potrebné bezodkladne po zaparkovaní motorového vozidla zaregistrovať evidenčné číslo 
parkujúceho motorového vozidla do informačného systému prevádzkovateľa. Podrobnosti 
upravuje prevádzkový poriadok. 

 
§ 13 

Podmienky vydania návštevníckej parkovacej karty 

(1) Návštevnícku parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ osobe, ktorá spĺňa 
nasledovné podmienky: 

a) je fyzickou osobou a 

b) má trvalý pobyt v byte v zóne, pre ktorú je karta vydaná. 

(2) Na jeden byt možno vydať len jednu návštevnícku parkovaciu kartu. Ak rovnaké 
podmienky na vydanie návštevníckej parkovacej karty v jednom byte spĺňa viac osôb, 
kritériom na určenie oprávnenej osoby je termín doručenia žiadosti o vydanie parkovacej 
karty. 

 
§ 14 

Platnosť návštevníckej parkovacej karty 

(1) Návštevnícka parkovacia karta je platná jeden rok odo dňa jej vydania. 

(2) Platnosť návštevníckej parkovacej karty zaniká zmenou trvalého pobytu alebo 
zmenou bytu v rámci bytovej budovy. 

 
BONUSOVÁ PARKOVACIA KARTA  
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§ 15 

Oprávnenia vyplývajúce z bonusovej parkovacej karty 

(1) Bonusová parkovacia karta umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie 
motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená, na parkovacích 
miestach v zónach s tarifným pásmom B, C, D kumulatívne v rozsahu 120 minút (dvoch 
hodín) denne. 

(2) Pre využitie oprávnenia vyplývajúceho z bonusovej parkovacej karty je potrebné 
bezodkladne po zaparkovaní motorového vozidla zaregistrovať evidenčné číslo motorového 
vozidla, ku ktorému je karta priradená, do informačného systému prevádzkovateľa. 
Podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok. 

 
§ 16 

Podmienky vydania bonusovej parkovacej karty 

(1) Bonusovú parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ osobe, ktorá spĺňa nasledovné 
podmienky: 

a) je fyzickou osobou, 

b) má trvalý pobyt na území hlavného mesta a 

c) má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je karta priradená, to znamená že 
1. je držiteľom motorového vozidla,6)  
2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť, 
3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely, 
4. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom 

dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej 
osoby na súkromné účely alebo 

5. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou 
alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových 
vozidiel. 

(2) Jednému žiadateľovi možno vydať maximálne tri bonusové parkovacie karty. 

 
§ 17 

Platnosť bonusovej parkovacej karty 

(1) Bonusová parkovacia karta je platná jeden rok odo dňa jej vydania. 

(2) Platnosť bonusovej parkovacej karty zaniká zánikom trvalého pobytu na území 
hlavného mesta alebo stratou vzťahu k motorovému vozidlu. V prípade ukončenia platnosti 
bonusovej parkovacej karty z týchto dôvodov má držiteľ parkovacej karty nárok na vrátenie 
alikvótnej časti úhrady za parkovaciu kartu. 

(3) V prípade smrti držiteľa bonusovej parkovacej karty môže potenciálny dedič, ktorý 
spĺňa podmienku podľa § 16 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, požiadať prevádzkovateľa 
o preregistráciu parkovacej karty. Preregistrovaná parkovacia karta je platná po dobu, na 
ktorú bola pôvodná parkovacia karta vydaná, najdlhšie však do skončenia dedičského 
konania. Ak rovnaké podmienky na preregistráciu parkovacej karty spĺňa viac osôb, kritériom 
na určenie oprávnenej osoby je poradie doručenia žiadosti o preregistráciu parkovacej karty. 
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Žiadosť o preregistráciu parkovacej karty je potrebné podať do 15 dní od úmrtia držiteľa 
parkovacej karty, inak platnosť parkovacej karty zanikne. 

 
ABONENTSKÁ PARKOVACIA KARTA 

 
§ 18 

Oprávnenia vyplývajúce z abonentskej parkovacej karty 

Abonentská parkovacia karta umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie 
motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je parkovacia karta priradená na 
parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná. 

 
§ 19 

Podmienky vydania abonentskej parkovacej karty 

(1) Abonentskú parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ žiadateľovi, ktorý spĺňa 
nasledovné podmienky: 

a) je osobou, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osobou, ktorá 
podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 
predpisov,7) a má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v zóne, pre ktorú je 
parkovacia karta vydaná a má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia 
karta priradená, to znamená že 
1. je držiteľom motorového vozidla6) alebo 
2. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou 

alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových 
vozidiel, 

alebo 

b) je fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v zóne, pre ktorú je parkovacia 
karta vydaná a má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta 
priradená, to znamená že 
1. je držiteľom motorového vozidla,6) 
2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť, 
3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely, 
4. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom 

dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej 
osoby na súkromné účely alebo 

5. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou 
alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových 
vozidiel. 

(2) Jednému žiadateľovi je možné vydať len jednu abonentskú parkovaciu kartu pre 
jednu zónu. 

                                                 
7) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov.  



 
10 

§ 20 
Platnosť abonentskej parkovacej karty 

(1) Abonentská parkovacia karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola 
vydaná. 

(2) Platnosť abonentskej parkovacej karty zaniká zmenou miesta podnikania, sídla 
alebo prevádzkarne s výnimkou zmeny v rámci zóny, pre ktorú je parkovacia karta vydaná, 
zánikom vlastníctva nehnuteľnosti v zóne pre ktorú je parkovacia karta vydaná alebo stratou 
vzťahu k motorovému vozidlu. V prípade ukončenia platnosti abonentskej parkovacej karty 
z týchto dôvodov má držiteľ parkovacej karty nárok na vrátenie alikvótnej časti úhrady za 
parkovaciu kartu. 

 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 21 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške 
úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej 
zaplatenia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 2/2018. 

 
§ 22 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2019 okrem § 1 až 20 a prílohy 
nariadenia, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. arch. Matúš Vallo 

primátor 
 

v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 
prvá námestníčka primátora 
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Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2019 
 

Úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel a ich 
zaradenie do zón dočasného parkovania 

 
 
Kód zóny Názov zóny Úsek miestnej komunikácie Tarifné pásmo     

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
NM1 Tehelné pole Bajkalská 

(od Trnavskej cesty po Vajnorskú) 
B 

  Bartoškova B 
  Belehradská B 
  Budyšínska B 
  Česká B 
  Družstevná B 
  Hlučínska B 
  Jarošova B 
  Jiskrova B 
  Kalinčiakova B 
  Kominárska B 
  Kováčska B 
  Krížna 

(od Legionárskej po Trnavské mýto) 
B 

  Kukučínova 
(od Trnavského mýta po Jarošovu) 

B 

  Kukuričná B 
  Kutuzovova B 
  Laskomerského B 
  Legionárska 

(od Račianskeho mýta po Krížnu) 
B 

  Mestská B 
  Moravská B 
  Nová B 
  Odbojárov B 
  Osadná B 
  Plzenská B 
  Pri starej prachárni B 
  Priečna B 
  Príkopova B 
  Rešetkova B 
  Robotnícka B 
  Sadová B 
  Sliezska B 
  Škultétyho B 
  Športová B 
  Tehelná B 
  Trnavská cesta 

(od Trnavského mýta po Bajkalskú)  
B 
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  Vitkora Tegelhoffa B 
  Vajnorská 

(od Trnavského mýta po Bajkalskú) 
B 

    
Mestská časť Bratislava-Petržalka 
PE1 Petržalka Ambroseho  C   

Andrusovova  C   
Antolská  C   
Belinského  C   
Beňadická  C   
Betliarska  C   
Blagoevova  C   
Bohrova  C   
Bosákova  C   
Bradáčova  C 

  Brančská  C 
  Bratská  C 
  Budatínska  C 
  Bulíkova  C 
  Bzovícka  C 
  Černyševského  C 
  Dolnozemská cesta C 
  Dubnická  C 
  Dudova  C 
  Einsteinova  C 
  Fedinova  C 
  Furdekova  C 
  Gercenova  C 
  Gessayova  C 
  Gettingova  C 
  Haanova  C 
  Hálova  C 
  Handlovská  C 
  Harmanecká  C 
  Holíčska  C 
  Hrobákova  C 
  Humenské námestie C 
  Iľjušinova  C 
  Jankolova  C 
  Jantárová cesta C 
  Jaroslavova  C 
  Jasovská  C 
  Jiráskova  C 
  Jungmannova  C 
  Kapicova  C 
  Kežmarské námestie C 
  Kolmá  C 
  Kopčianska  C 
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  Krásnohorská  C 
  Kremnická  C 
  Krupinská  C 
  Kutlíkova  C 
  Lachova  C 
  Lenardova  C 
  Lenardova  C 
  Levočská  C 
  Lietavská  C 
  Ľubietovská  C 
  Ľubovnianska  C 
  Lužná  C 
  Macharova  C 
  Mamateyova  C 
  Markova  C 
  Medveďovej  C 
  Mlynarovičova  C 
  Námestie hraničiarov C 
  Novobanská  C 
  Očovská  C 
  Osuského  C 
  Pajštúnska  C 
  Pankúchova  C 
  Panónska cesta C 
  Pečnianska  C 
  Pifflova  C 
  Planckova  C 
  Polereckého  C 
  Prokofievova  C 
  Prokopova  C 
  Romanova  C 
  Röntgenova  C 
  Rovniankova  C 
  Rusovská cesta C 
  Smolenická  C 
  Sosnová  C 
  Starhradská  C 
  Starohájska  C 
  Strečnianska  C 
  Šášovská  C 
  Ševčenkova  C 
  Šintavská  C 
  Šustekova  C 
  Švabinského  C 
  Tematínska  C 
  Topoľčianska  C 
  Tupolevova  C 
  Turnianska  C 
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  Údernícka  C 
  Alžbety Gwerkovej C 
  Marie Curie Sklodowskej C 
  Ondreja Štefanka C 
  Viedenská cesta C 
  Vígľašská  C 
  Vilová  C 
  Vranovská  C 
  Vyšehradská  C 
  Wolkrova  C 
  Zadunajská cesta C 
  Záporožská  C 
    
Mestská časť Bratislava-Rača 
RA1 Krasňany Černockého D   

Cyprichova D   
Hubeného D   
Kadnárova D   
Pekná cesta D   
Vrbenského D   
Hagarova D   
Hlinická D   
Horná D   
Malokrasňanská D   
Nový záhon D 

RA2 Západná Rača Čachtická D   
Červená D   
Hečkova D   
Kubačova D   
Vtáčikova cesta D   
Alstrova D   
Barónka D   
Jurkovičova D   
Kafendova D   
Knížkova dolina D   
Mudrochova D   
Novohorská D   
Plickova D   
Pri kolíske D   
Sadmelijská D   
Stupavská D   
Úžiny D   
Zlatá D   
Žulová D 

RA3 Centrálna Rača Hruškova D   
Hybešova D   
Koľajná D   
Ondrejská D 



 
15 

  
Remeselnícka D   
Stolárska D   
Strelkova D   
Trávna D   
Albánska D   
Bukovinská D   
Demänovská D   
Ihriskova D   
Jakubská D   
Mrázova D   
Oblačná D   
Oráčska D   
Rostovská D   
Rumunská D   
Stolárska D   
Stratená D   
Víťazná D   
Výhonská  D 

RA4 Východná 
Rača 

Pri vinohradoch D 
  

Rustaveliho D   
Tbiliská D   
Chladná D   
Cígeľská D   
Gelnická D   
Kamilkova D   
Karpatské nám. D   
Lisovňa D   
Olšova D   
Na medzi D   
Podbrezovská D   
Rudnická D   
Závadská D   
Zvončekova D   
Žarnovická D 

RA5 Východné Východná D   
Dopravná D   
Pri šajbách D   
Sklabinská D   
Na pasekách D   
Pastierska D   
Šúrska D 

RA6 Na Pántoch Na Pántoch D 
RA7 Žabí majer Staviteľská D  

 Bojnická D  
 Pribylinská D 

 


