Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 12/2016
z 8. 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
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 podľa § 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“) upravuje podmienky
dočasného parkovania na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), určuje
spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, minimálnu a maximálnu výšku
úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a 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) zónou dočasného parkovania - vymedzené úseky miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel ustanovené v prílohe č. 1 tohto nariadenia, zaradené
príslušnou mestskou časťou hlavného mesta do ucelených oblastí všeobecne
záväzným nariadením mestskej časti.2) Kódy zón sú uvedené v prílohe č. 2 tohto
nariadenia.
c) rezidentom - fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území hlavného mesta a je
držiteľom motorového vozidla3) vyššie uvedených kategórií alebo má motorové
vozidlo evidované na svoju živnosť, alebo užíva motorové vozidlo právnickej alebo

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)

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

3)

§ 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.
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d)

e)

f)

g)

h)

(3)

fyzickej osoby, ktorá je jeho zamestnávateľom a zamestnávateľ mu umožňuje
používať motorové vozidlo aj na súkromné účely, alebo užíva vozidlo právnickej
osoby, ktorej je štatutárom, alebo má v prenájme motorové vozidlo, ktoré je vo
vlastníctve právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na prenájom motorových
vozidiel,
abonentom - fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v príslušnej zóne, alebo fyzická
osoba – podnikateľ4), ktorá má miesto podnikania alebo prevádzkareň5) v príslušnej
zóne alebo právnická osoba, ktorá má sídlo alebo prevádzkareň v príslušnej zóne,
bytom - obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom
usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie6),
na účely tohto VZN sa pod pojmom byt rozumie aj rodinný dom,
prevádzkovateľom parkovacích miest:
1.
hlavné mesto alebo mestská časť, alebo,
2.
právnická osoba hlavným mestom alebo mestskou časťou na tento účel
založená alebo zriadená, alebo
3.
hlavným mestom alebo mestskou časťou poverená právnická osoba,
rezidentskou parkovacou kartou - virtuálna parkovacia karta, ktorá umožňuje
rezidentovi dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku
ktorému je karta priradená, po dobu platnosti uvedenej v potvrdení o úhrade. Kartu
vydá na základe žiadosti príslušný prevádzkovateľ parkovacích miest. Dĺžka
platnosti rezidentskej parkovacej karty je najviac 1 rok.
abonentskou parkovacou kartou - virtuálna parkovacia karta, ktorá umožňuje
abonentovi dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku
ktorému je karta priradená, po dobu platnosti uvedenej v potvrdení o úhrade, v zóne,
pre ktorú je karta vydaná. Kartu vydá na základe žiadosti príslušný prevádzkovateľ
parkovacích miest. Dĺžka platnosti abonentskej parkovacej karty je najviac 1 rok.

Na účely tohto nariadenia sa preukazuje:
a) trvalý pobyt fyzickej osoby predložením dokladu totožnosti,
b) miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň výpisom z obchodného registra alebo
iného obdobného registra,
c) vzťah k motorovému vozidlu uvedenému v ods. 2 písm. a) predložením dokladu, že
žiadateľ je držiteľom motorového vozidla (osvedčenie o evidencii motorového
vozidla) alebo má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť (osvedčenie o
evidencii motorového vozidla a výpis zo živnostenského registra), alebo užíva
motorové vozidlo právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá je jeho zamestnávateľom
a zamestnávateľ mu umožňuje používať motorové vozidlo aj na súkromné účely
(osvedčenie o evidencii motorového vozidla a zmluvný vzťah medzi
zamestnávateľom a zamestnancom o užívaní vozidla na súkromné účely), alebo
užíva vozidlo právnickej osoby, ktorej je štatutárom (osvedčenie o evidencii
motorového vozidla a výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra),

4)

§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5)

§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

6)

§ 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
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alebo má v prenájme motorové vozidlo, ktoré je vo vlastníctve právnickej alebo
fyzickej osoby oprávnenej na prenájom motorových vozidiel (osvedčenie o evidencii
motorového vozidla a zmluva medzi osobou oprávnenou na prenájom motorových
vozidiel a žiadateľom).

§2
Podmienky dočasného parkovania
(1)

V zónach je možné parkovať len na miestach označených určeným dopravným
značením.

(2)

Rezidentovi možno vydať rezidentskú parkovaciu kartu s určením zóny, v ktorej má
rezident trvalý pobyt, alebo rezidentskú kartu bez určenia zóny.

(3)

Jednému rezidentovi môže byť vydaná najviac jedna rezidentská parkovacia karta.

(4)

Rezidentská parkovacia karta s určením zóny umožňuje dočasné parkovanie
motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená:
a) bez ďalších poplatkov v zóne, pre ktorú je karta vydaná,
b) so zľavou 100 % z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov)
mimo zóny, pre ktorú je karta vydaná, ak je karta vydaná pre prvé vozidlo na
byt; toto ustanovenie neplatí pre parkovanie v zónach dočasného parkovania
Staré Mesto; toto ustanovenie neplatí tam, kde je dopravným značením
povolená maximálna doba státia 2 hodiny alebo menej,
c) so zľavou 50 % z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov)
mimo zóny, pre ktorú je karta vydaná, pre každé ďalšie vozidlo na byt; toto
ustanovenie neplatí pre parkovanie v zónach dočasného parkovania Staré
Mesto; toto ustanovenie neplatí tam, kde je dopravným značením povolená
maximálna doba státia 2 hodiny alebo menej.

(5)

Rezidentská parkovacia karta bez určenia zóny umožňuje dočasné parkovanie
motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená, so zľavou 100
% z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov); toto ustanovenie neplatí
pre parkovanie v zónach dočasného parkovania Staré Mesto; toto ustanovenie neplatí
tam, kde je dopravným značením povolená maximálna doba státia 2 hodiny alebo
menej.

(6)

Maximálny počet rezidentských parkovacích kariet vydaných na jeden byt ustanoví
príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.

(7)

Platnosť rezidentskej parkovacej karty vystavenej mestskou časťou zaniká zmenou
trvalého pobytu rezidenta s výnimkou zmeny trvalého pobytu v rámci zóny.
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(8)

Rezident s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorá neprevádzkuje systém dočasného
parkovania, môže požiadať hlavné mesto o vydanie rezidentskej parkovacej karty bez
určenia zóny. V tomto prípade vydá hlavné mesto najviac jednu parkovaciu kartu na
jeden byt. Platnosť karty vydanej podľa tohto odseku zaniká vydaním karty podľa ods.
2 alebo zmenou trvalého pobytu mimo územie hlavného mesta.

(9)

Rezidentovi, ktorému bola uložená pokuta v blokovom konaní za porušenie tohto
nariadenia alebo v priestupkovom konaní7) v súvislosti s parkovaním na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií, bude rezidentská parkovacia karta vydaná až po úhrade
uloženej pokuty.

(10) Uložením pokuty rezidentovi v blokovom konaní za porušenie tohto nariadenia alebo
v priestupkovom konaní7) v súvislosti s parkovaním na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií rezident stráca nárok na zľavu z úhrady stanovenej pre ostatných
vodičov (nerezidentov) podľa ods. 4 a ods. 5 až do úhrady uloženej pokuty.
(11) Abonentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla
s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená, bez ďalších poplatkov v zóne, pre
ktorú je karta vydaná. Podmienky pre vydanie abonentskej parkovacej karty ustanoví
príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.
(12) Platnosť abonentskej parkovacej karty fyzickej osoby – podnikateľa zaniká zmenou
miesta podnikania alebo prevádzkarne s výnimkou zmeny v rámci zóny. Platnosť
abonentskej parkovacej právnickej osoby zaniká zmenou sídla alebo prevádzkarne s
výnimkou zmeny v rámci zóny.
(13) Abonentovi, ktorému bola uložená pokuta v blokovom konaní za porušenie tohto
nariadenia alebo v priestupkovom konaní7) v súvislosti s parkovaním na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií, bude abonentská parkovacia karta vydaná až po
úhrade uloženej pokuty.

§3
Výška úhrady za dočasné parkovanie
(1)

Za dočasné parkovanie v zónach sa v mestských častiach hlavného mesta určuje počas
doby spoplatnenia výška úhrady minimálne 0,20 – maximálne 3 eur/hod. Výšku úhrady
v zóne ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným
nariadením mestskej časti.2)

(2)

Za rezidentskú parkovaciu kartu s vyznačením zóny pre prvé vozidlo na byt sa určuje
výška úhrady minimálne 20 – maximálne 100 eur/rok. Výšku úhrady ustanoví príslušná
mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.2)

7)

Napríklad porušenie § 25 ods. 1 písm. o) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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(3)

Za rezidentskú parkovaciu kartu s určením zóny pre každé ďalšie vozidlo na byt sa
určuje výška úhrady 50 – maximálne 500 eur/rok. Výšku úhrady ustanoví príslušná
mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.2)

(4)

Za rezidentskú parkovaciu kartu bez určenia zóny sa určuje výška úhrady minimálne 10
– maximálne 30 eur/rok. Výšku úhrady ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta
všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.2)

(5)

Za rezidentskú parkovaciu kartu bez určenia zóny vydanú podľa § 2 ods. 8 sa určuje
výška úhrady 20 eur/rok.

(6)

Za abonentskú parkovaciu kartu sa určuje výška úhrady minimálne 100 – maximálne
1 000 eur/rok. Výšku úhrady ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne
záväzným nariadením mestskej časti.2)

(7)

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 individuálnu
prepravu alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. Vozidlo musí byť
označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu8).

§4
Spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia
(1)

Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič alebo vlastník, prípadne držiteľ
motorového vozidla.

(2)

Platenie je možné realizovať:
a) zakúpením elektronického parkovacieho lístka,
b) zakúpením rezidentskej parkovacej karty s vyznačením príslušnej zóny,
c) zakúpením abonentskej parkovacej karty s vyznačením príslušnej zóny.

(3)

Dokladom preukazujúcim zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorového
vozidla je:
a) potvrdenie o úhrade vydané parkovacím automatom,
b) platný elektronický parkovací lístok,
c) platná rezidentská parkovacia karta s vyznačením príslušnej zóny,
d) platná abonentská parkovacia karta s vyznačením príslušnej zóny.

(4)

Časovo nespotrebovaná časť úhrady za dočasné parkovanie sa platiteľovi úhrady
nevracia.

8)

§ 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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§5
Kontrolná činnosť
Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.

§6
Sankcie
Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy9).

§7
Prechodné ustanovenie
Príslušná mestská časť hlavného mesta môže vo všeobecne záväzkom nariadení mestskej časti
ustanoviť na obdobie 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia výšku úhrady
za dočasné parkovanie určené v § 3 ods. 1 až 4 a 6 minimálne od 0 eur do maximálnej výšky
určenej v § 3 ods. 1 až 4 a 6.

§8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2017.

Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor

9)

Napríklad 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.
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Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 12/2016
Vymedzené úseky miestnych komunikácií pre dočasné parkovanie motorových
vozidiel

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Vymedzené úseky miestnych komunikácií – Adámiho, Baníkova, Borská, Botanická,
Brodská, Cesta na Červený most, Devínska cesta, Donnerova, Dúbravska cesta,
Fadruszova, Gabčíkova, Hájnická, Hany Meličkovej, Hodálova, Hudecova,
Ilkovičova, Janotova, Jurigovo nám., Karloveská, Kempelenova, Kuklovská, Lackova,
Ladislava Sáru, Levárska, Líščie údolie, Litovská, Lykovcová, Majerníkova,
Matejkova, Mokrohájska, Molecova, Na Riviére, Nábělkova, Nad Dunajom, Nad
lúčkami, Novackého, Pernecká, Pod brehmi, Pod rovnicami, Púpavová, Pustá,
Segnerova, Sekulská, Silvánska, Sološnická, Staré Grunty, Stuhová, Suchohradská,
Svrčia, Šaštínska, Tilgnerova, Veternicová, Vretenová, Zohorská
Mestská časť Bratislava-Lamač
Vymedzené úseky miestnych komunikácií – Bakošova, Borínska, Cesta na Klanec,
Furmanská, Havelkova, Heyrovského, Kunerádska, Lediny, Malokarpatské námestie,
Na barine, Pod násypom, Pod Zečákom, Podháj, Povoznícka, Rácova, Rajtákova,
Rozálska, Segnáre, Skerličova, Stanekova, Studenohorská, Vrančovičova,
Vysokohorská, Zelenohorská, Zhorínska, Zidiny, Zlatohorská
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Vymedzené úseky miestnych komunikácií – Americká, Bárdošová, Bajkalská - od
Vajnorskej po Travskú cestu, Bardejovská, Bartošková, Belehradská, Blatnická,
Brezovská, Budyšinska, Cintulova, Čajakova, Černicová, Česká, Československých
parašutistov, Družstevná, Ďumbierska, Ďurgalova, Gavlovičová, Gouthova, Halašová,
Halková, Hatalova, Hlučinská, Hrdličková, Hroznová, Jánošková, Jahodová,
Jakubíková, Jarošova, Jaskový rad, Jazdecká, Jelšová, Jiskrova, Jozefa Cígera
Hronského, Junácka, Kĺzavá, Kalinčiakova, Klenová, Kominárska, Kováčska,
Kraskova, Kukučínova, Kukuričná, Kutuzovova, Kyjevská, Ladzianského,
Lamanského, Laskomerského, Legerského, Letecká, Letná, Likavská, Limbová,
Lombardíniho, Ľudové námestie, Ľublanská, Magurská, Makovického, Matičná,
Mestská, Mikovínyho, Moravská, Námestie Biely kríž, Na Revíne, Nobelova, Nová,
Novinárska, Odbojárov, Odborárska, Olivová, Opavská, Ormisová, Osadná,
Ovručská, Pavlovská, Piešťanská, Pionierska, Pluhová, Plzenská, Pod Klepáčom,
Podniková, Pohronská, Považská, Príkopová, Pri Bielom kríži, Pri starej prachárni,
Priečna, Rešetková, Riazanská, Robotnícka, Royová, Rozvodná, Sadová, Semianova,
Sibírska, Skalická cesta, Sliačska, Sliezska, Slnečná, Smrečianska, Smiková,
Sreznevského, Stará Klenová, Stromová, Svätovojtešská, Škultétyho, Športová,
Šuňavcová, Tehelná, Teplická, Tetmayerová, Tegelhofa, Tomášikova – od Vajnorskej
po Trnavskú cestu, Uhrová, Ukrajinská, Úradnícka, Ursínyho, Vajnorská – od
Trnavského mýta po Odborársku, Varšavská, Višňová, Vlárska, Vresová, Vyhnianska,
Záborského, Zátišie, Závodníková, Za kasárňou
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Vymedzené úseky miestnych komunikácií – Ambroseho, Andrusovova, Antolská,
Belinského - od križovatky s Rusovskou cestou po križovatku so Ševčenkovou,
Beňadická, Betliarska - od križovatky s Dolnozemskou cestou po križovatku s
Jantárovou cestou, Blagoevova, Bohrova, Bosákova, Bradáčova, Brančská,
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Budatínska, Bulíková, Bzovícka, Čapajevova - od križovatky so Švabinského po
križovatku s Jiráskovou, Černyševského - od križovatky s Bosákovou po križovatku s
Farského, Dargovská, Dubnická, Dudova, Fedinova - od križovatky so Ševčenkovou
po križovatku s Prokofievovou, Furdekova, Gercenova, Gessayova, Gettingova,
Gogoľova - od križovatky s Úderníckou po križovatku s Dargovskou, Goralská,
Gwerkovej, Haanova, Handlovská, Harmanecká, Holíčska, Hrobákova, Hrobárska,
Humenské námestie, Iljušinova, Jankolova, Jantárova cesta - od križovatky s
Jungmannovou po križovatku s Farského, Jantárova cesta - od križovatky s Lietavskou
po križovatku s Vyšehradskou, Jaroslavova, Jasovská, Jiráskova - od križovatky so
Ševčenkovou po križovatku s Pajštúnskou, Jungmannova - od križovatky s
Vavilovovou po križovatku s Jantárovou cestou, Kapicova, Kaukazská - od križovatky
s Úderníckou po križovatku s Hrobárskou, Kežmarské nám., Klokočova, Kočánková,
Kopčianska - od križovatky s Vranovskou po výjazd na Bratskú, Krásnohorská,
Krasovského - od križovatky s Viedenskou cestou po križovatku - výjazd na Jantárovu
cestu, Kremnická, Krupinská, Kubínska, Kutlíkova, Lachova, Lenardova - od
križovatky s Rusovskou cestou po križovatku s Bohrovou, Levočská, Lietavská,
Ľubietovská, Ľubovnianska, M. Curie Sklodowskej, Macharova, Mamateyova,
Markova, Medveďovej, Mlynarovičova, Nábrežná, Nám. hraničiarov, Novobanská,
Očovská, Osuského, Pankúchová, parkovisko Klokočova (pod Starým mostom),
Pečnianska, Piflova, Planckova, Polereckého, Pri seči, Prokofievova - od križovatku s
Jiráskovou po križovatku s Fedinovou, Prokopova, Romanova, Röntgenova - od
križovatky s Kopčianskou po križovatku so Zadunajskou cestou, Rovniankova,
Rusovská cesta - od križovatky s Belinského po križovatku s Jantárovou cestou,
Rusovská cesta - od križovatky s Viedenskou cestou po križovatku s Kopčianskou,
Smolenická, Starhradská, Starohájska, Strečnianska, Šášovská, Ševčenkova - od
križovatky s Romanovou po križovatku s Švabinského, Šintavská, Šustekova,
Švabinského, Tematínska, Topolčianska, Tupolevova - od križovatky s Jiráskovou po
križovatku s Pajštúnskou, Turnianska, Údernícka - od križovatky s Kopčianskou po
križovatku s Kaukazskou, Viedenská cesta - od križovatky s Einsteinovou po
križovatku s Krasovského, Vígľašská, Vilova - od križovatky s Krupinskou po
križovatku s Vranovskou, Vranovská - od križovatky s Kopčianskou po križovatku s
Ľubietovskou, Vyšehradská, Wolkrova - od križovatky s Macharovou po križovatku
s Jantárovou cestou, Zadunajská cesta, Záporožská - od križovatky s Röntgenovou po
križovatku s Rusovskou cestou, Znievska, Žehrianska
Mestská časť Bratislava-Rača
Vymedzené úseky miestnych komunikácií – Albánska, Alstrova, Barónka, Bojnická,
Bukovinská, Cígeľská, Cyprichova, Černockého, Demänovská, Dopravná, Gelnická,
Hagarova, Hečkova, Hlinická, Horná, Hrušková, Hubeného, Hybešova, Chladná,
Ihrisková, Jakubská, Jurkovičova, Jurská, Kadnárova - od Peknej cesty po
Sadmelijskú, Kafendova, Kamilková, Karpatské námestie, Knižkova dolina, Koľajná,
Kubačova, Lisovňa, Mrázová, Mudrochova, Na pántoch, Na pasekách, Na medzi,
Novohorská, Nový záhon, Oblačná, Olšová, Ondrejská, Oráčska, Pekná cesta,
Pezinská, Plickova, Podbrezovská, Popolná - od Potočnej po ul. Na medzi, Pri kolíske,
Pri šajbách, Pri vinohradoch, Pribilinská, Remeselnícka, Rostovská, Rudnická,
Rumunská, Rustaveliho, Sadmelijská, Sklabinská, Staviteľská, Stolárska, Stratená,
Strelkova, Stupavská, Šúrska, Tbiliská, Trávna, Úžiny, Víťazná, Vtáčiková cesta,
Výhonská, Východná, Závadská, Zvončeková, Žarnovická
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Vymedzené úseky miestnych komunikácií – Albrechtova, Alešova, Andreja Mráza,
Astronomická, Astrová, Azalková, Azovská, Babuškova, Bachová, Bajzova,
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Bancíkovej, Banšelova, Bazová, Bažnatia, Beckovská, Bencúrova, Bielkova, Bočná,
Borodáčova, Brestová, Brodná, Budovateľská, Bulharská, Cablkova, Cyrilova,
Čaklovská, Čalovska, Čečinová, Čipkárska, Čmelíkova, Ďatelinová, Daxnerovo nám.,
Dohnányho, Doležalova, Domkárska, Dr. Vladimíra Clementisa, Drieňová - od
Bajkalskej po Tomášikovu, Družicová, Dulovo nám., Edisonova, Exnárova, Farebná,
Fibichova, Galaktická, Gallova, Galvaniho, Gašparíkova, Gemerská, Goláňova,
Gregorovej, Gruzínska, Gusevova, Haburská, Hamuliakova, Hanácka, Hasičská,
Herlianska, Hontianska, Hrachová, Hraničná, Hríbová, Chlumeckého, Ivana Horvátha,
Ivánska cesta, Jabloňová, Jadrová, Jakabova, Jarabinkova, Jarná, Jasna, Jastrabia,
Jašíkova, Jégého, Jelačičova, Jesenná, Kamenárska, Kapušianska, Kašmírska,
Kaštieľska, Keplerova, Kladnianska, Kláštorská, Klatovska - od Rožňavskej po
Banšelovu, Klincová, Kľukatá, Koceľova, Kohútova, Komárňanská - od D1 po
Jastrabiu, Komárňanská - od ul. Mlynské nivy po Hraničnú, Komárnicka,
Komárnická,
Konopná,
Kopanice,
Koperníkova,
Kostlivého,
Košická,
Kovorobotnícka, Kozmonautická, Krajná, Krasinského, Krasna, Krompašská,
Kulíškova, Kultúrna, Kupeckého, Kupeckého - od Žellovej po Jelačičovu, Kvačalova,
Kvetná, Ľaliova, Ľanova, Levická, Lidická, Liptovská, Listová, Líščie nivy,
Luhačovická, Martákovej, Martinčekova, Martinská, Maximiliána Hella,
Medzilaborecká, Mesačná, Meteorová, Metodova, Mierová, Miletičová,
Mliekárenská, Mlynské luhy, Mlynské nivy, Mojmírova, Moldavská, Motýlia,
Mraziarenská, Muškátova, Na križovatkách, Na lánoch, Na paši, Na piesku, Na úvrati,
Na výslní, Narcisova, Nerudova, Nevädzová, Nezábudkova, Niťová, Nitrianska, Nové
záhrady I., II., III., IV., Novohradská, Obežná, Okružná, Ondavska, Ondrejovova,
Oravska, Orechový rad, Orieškova, Ostredska, Osvetova, Palkovičova, Papraďova,
Páričkova, Parková, Parná, Pavlovičova, Pavlovova, Pažítková, Pestovateľská,
Peterská, Petzvalova, Piesočná, Pivonková, Plátenická, Plynárenská, Podlučinského,
Polárna, Poludníková, Prašna, Prešovska, Prešovska, Pri strelnici, Pri zvonici,
Priemyselná, Prievozská - od ul. Mlynské nivy po Bajkalskú, Prístavná, Prúdová,
Radarová, Rádiová, Radnične nám., Raketová, Rákosová, Rastislavova, Repna,
Revolučná, Revúcka, Rezedova, Ribayova, Rosná, Rovná, Rovníková, Rozmarínová,
Rumančeková, Ružičková, Ružinovská, Ružomberská, Ružová dolina, Sabinovská,
Sartorisova, Seberíniho, Sečovská, Sedmokrásková, Senná, Sinokvetná, Skladištná,
Sklenárova, Sladová, Slivková, Slovinská, Slowackého, Smolnícka, Solivarská,
Spišská, Spoločenská, Sputniková, Stachanovská, Stalicova, Staničná, Stará Ivánska,
Stará Prievozská, Staré záhrady, Stodolova, Stredná, Strojnícka, Stropkovská,
Struková, Studená, Súhvezdná, Súkennícka, Súľovská, Súmračná, Súťažná,
Svätoplukova, Svidnícka, Syslia, Šagátova, Šalviová, Šándorova, Šarišská, Šťastná,
Štedrá, Štefunkova, Štiavnická, Šumavská, Táborská, Technická, Tekovská,
Telocvičná, Terchovská, Teslova, Tokajícka, Tomašikova - od Gagarinovej po
Trnavskú cestu, Trebišovská, Trenčianska, Tŕňová, Tučkova, Turčianska, Uhorkova,
Planét, Uránová, Viliama Figuša-Bystrého, Valchárska, Vápenná, Varínska,
Včelárska, Velehradská, Vietnamská, Viktorínova, Votrubova, Vrábeľská, Vrútocká,
Vyšná, Wattova, Za tehelňou, Záhradnícka - od Karadžičovej po Ružinovskú,
Zálužická, Západná, Zelinárska, Zimná, Zvolenská, Železná, Žellova
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vymedzené úseky miestnych komunikácií – Alžbetínska, Americké námestie,
Anenská, Banícka, Banskobystrická, Bartókova, Bartoňova, Beblavého,
Belopotockého, Benediktiho, Bernolákova, Beskydská, Bezručova, Björnsonova,
Blumentálska, Bohúňova, Bottova, Boženy Němcovej, Bôrik, Bradlianska,
Broskyňová, Břeclavská, Búdková, Buková, Bukureštská, Cesta na Červený most,
Cintorínska, Cukrová, Čajakova, Čajkovského, Čapkova, Čelakovského, Čerešňová,
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Červeňova, Čmeľovec, Čulenova, Dankovského, Dobrovičova, Dobrovského,
Dobšinského, Dohnalova, Dolná, Donovalova, Dostojevského rad, Drevená, Drotárska
cesta, Dubová, Dunajská, Dvořákovo nábrežie, Fajnorovo nábrežie, Fándlyho,
Fazuľová, Ferienčíkova, Fialkové údolie, Flöglova, Floriánske námestie, Fraňa Kráľa,
Francisciho, Francúzskych partizánov, Gajova, Galandova, Gaštanová, Godrova,
Gondova, Gorkého, Gorazdova, Grösslingová, Gunduličova, Havlíčkova, Havrania,
Haydnova, Heydukova, Hlavatého, Hlboká cesta, Hodžovo námestie, Holekova,
Hollého, Holubyho, Hradné údolie, Hrebendova, Hriňovská, Hroboňova, Hurbanovo
námestie, Hviezdoslavovo námestie, Hýrošova, Chalupkova, Chorvátska, Imricha
Karvaša, Inovecká, Jakubovo námestie, Janáčkova, Jančova, Jánošíkova, Jaseňová,
Javorinská, Javorová, Jedlíkova, Jelenia, Jesenského, Jozefská, Jurovského, Justičná,
K Železnej studienke, Kamenné námestie, Karadžičova, Karpatská, Klemensova,
Klobúčnicka, Kmeťovo námestie, Kolárska, Kollárovo námestie, Komenského
námestie, Konventná, Korabinského, Koreničova, Košická, Kozia, Krakovská,
Kráľovské údolie, Krátka, Krčméryho, Krivá, Križkova, Krížna, Krmanova,
Kubániho, Kúpeľná, Kuzmányho, Kýčerského, Kysucká, Ľadová, Langsfeldova,
Laučekova, Lazaretská, Lehockého, Lermontovova, Lesná, Leškova, Lichardova,
Lipová, Lodná, Lomonosovova, Lovinského, Lubinská, Lužická, Majakovského,
Májkova, Malá, Malinová, Malý trh, Mariánska, Maróthyho, Martinengova, Mateja
Bela, Matúšova, Medená, Medzierka, Mickiewiczova, Mikulášska, Mišíkova,
Mlynské Nivy - od Ul. 29. augusta po Karadžičovu, Moskovská, Mošovského,
Moyzesova, Mozartova, Mudroňova, Murgašova, Múzejná, Myjavská, Mýtna, Na
Baránku, Na Brezinách, Na Hrebienku, Na Kalvárii, Na kopci, Na Slavíne, Na stráni,
Na Štyridsiatku, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Nad lomom, Námestie 1. mája,
Námestie Franza Liszta, Námestie Martina Benku, Námestie slobody, Námestie
Ľudovíta Štúra, Námestie SNP, Nedbalova - od Klobúčnickej po Uršulínsku
Nekrasovova, Novosvetská, Odborárske námestie, Okánikova, Ostravská, Palackého,
Palárikova, Palisády, Panenská, Partizánska, Paulínyho, Pažického, Pilárikova, Pod
Kalváriou, Pod vinicami, Podhorského, Podjavorinskej, Podtatranského, Poľná,
Poľská, Porubského, Povraznícka, Prešernova, Pri Habánskom mlyne, Pri hradnej
studni, Pri Suchom mlyne, Pribinova, Prokopa Veľkého, Prvosienková, Puškinova,
Radlinského, Radvanská, Rajská, Rázusovo námestie, Révová, Riečna, Riznerova,
Rubinsteinova, Sasinkova, Senická, Schillerova, Sienkiewiczova, Skalná, Sklenárska,
Sládkovičova, Slávičie údolie, Slovanská, Smetanova, Socháňova, Sokolská,
Somolického, Spojná, Srnčia, Stará Vinárska, Staromestská, Strážnická, Strelecká,
Strmá cesta, Súbežná, Suché mýto, Svetlá, Svoradova, Šafaríkovo námestie,
Šafranová, Šípková, Škarniclova, Školská, Škovránčia, Šoltésovej, Špitálska,
Štefánikova, Štefanovičova, Štetinova, Štúrova, Šulekova, Tabaková, Tablicova,
Tallerova, Tajovského, Tichá, Timravina, Tobrucká, Tolstého, Topoľová, Továrenská,
Treskoňova, Tvarožkova, Údolná, Ulica 29. augusta, Úprkova, Urbánkova, V
záhradách, Vajanského nábrežie, Valašská, Vansovej, Vazovova, Veterná, Vetvová,
Vlčkova, Vrchná, Wilsonova, Za sokolovňou, Záhorácka, Záhradnícka, Záhrebská,
Zámocká, Západný rad, Zochova, Zrínskeho, Žabotova, Železničiarska, Žiarska,
Židovská, Žilinská, Živnostenská, Žižkova, Župné námestie
Mestská časť Bratislava-Vajnory
Vymedzené úseky miestnych komunikácií – Tomanova
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Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 12/2016
Kódy zón dočasného parkovania
Kód zóny parkovania pozostáva z dvojpísmenného označenia mestskej časti a čísla zóny.
prefix
kódu zóny
CU
DE
DN
DU
JA
KV
LA
NM
PB
PE
RA
RS
RU
SM
VA
VR
ZB

mestská časť

vzor kódu zóny

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Podunajské Biskupice
Petržalka
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica

CU1
DE1
DN1
DU1
JA1
KV1
LA1
NM1
PB1
PE1
RA1
RS1
RU1
SM1
VA1
VR1
ZB1
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