Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 2/2018
z 31. 5. 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa 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
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. 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 sa
mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 písm. b) sa za slovo „parkovania“ vkladajú slová „(ďalej len „zóna“)“.
2. Odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou sa vypúšťa.
3. V § 1 ods. 2 písm. c) sa slová „v prenájme motorové vozidlo, ktoré je vo vlastníctve
právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej“ nahrádzajú slovami „uzatvorenú nájomnú
zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou“.
4. V § 1 ods. 2 písmená e) a f) znejú:
„e) prevádzkovateľom parkovacích miest:
1.
2.

hlavné mesto alebo mestská časť alebo
právnická osoba hlavným mestom alebo mestskou časťou na tento účel založená
alebo zriadená so 100 % majetkovou účasťou hlavného mesta alebo mestskej časti,

f) virtuálnym parkovacím lístkom informácia v informačnom systéme prevádzkovateľa
parkovacích miest o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie; informácia je viazaná na
evidenčné číslo vozidla, konkrétnu zónu a konkrétnu dobu platnosti,“.
5. V § 1 ods. 3 písm. c) sa slová „v prenájme motorové vozidlo, ktoré je vo vlastníctve
právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej“ nahrádzajú slovami „uzatvorenú nájomnú
zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou“.
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6. § 2 vrátane nadpisu znie:
„§ 2
Podmienky dočasného parkovania
(1) V zónach je vodič motorového vozidla počas doby spoplatnenia povinný zaplatiť
úhradu za dočasné parkovanie podľa príslušného dopravného značenia a prevádzkového
poriadku, ktorý vydá prevádzkovateľ parkovacích miest.
(2) Rezidentovi možno vydať rezidentskú parkovaciu kartu s určením zóny, v ktorej má
rezident trvalý pobyt alebo rezidentskú kartu bez určenia zóny. Na jedno vozidlo môže byť
vydaná iba jedna rezidentská parkovacia karta.
(3) 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 50 % z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov) mimo zóny,
pre ktorú je karta vydaná; toto ustanovenie neplatí tam, kde je dopravným značením
povolená maximálna doba státia dve hodiny alebo menej.
(4) Rezidentská parkovacia karta bez určenia zóny umožňuje dočasné parkovanie
motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená, so zľavou 50 % z
úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov); toto ustanovenie neplatí tam, kde je
dopravným značením povolená maximálna doba státia dve hodiny alebo menej.
(5) Jednému rezidentovi môžu byť vydané najviac dve rezidentské parkovacie karty.
(6) Platnosť rezidentskej parkovacej karty vystavenej mestskou časťou zaniká zmenou
trvalého pobytu rezidenta, s výnimkou zmeny trvalého pobytu v rámci zóny. V prípade
ukončenia platnosti rezidentskej parkovacej karty z dôvodu zmeny trvalého pobytu má rezident
nárok na vrátenie alikvótnej časti ceny parkovacej karty.
(7) 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 rezidentovi najviac jednu parkovaciu kartu. Platnosť
karty vydanej podľa tohto odseku zaniká vydaním karty podľa odseku 2 alebo zmenou trvalého
pobytu mimo územie hlavného mesta. V týchto prípadoch má rezident nárok na vrátenie
alikvótnej časti ceny parkovacej karty.
(8) 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.
(9) Platnosť abonentskej parkovacej karty fyzickej osoby – podnikateľa zaniká zmenou
miesta podnikania alebo prevádzkarne s výnimkou zmeny v rámci zóny. Platnosť abonentskej
parkovacej karty právnickej osoby zaniká zmenou sídla alebo prevádzkarne s výnimkou zmeny
v rámci zóny. V prípade ukončenia platnosti abonentskej parkovacej karty z dôvodu zmeny
miesta podnikania, sídla alebo prevádzkarne mimo stanovenú zónu má abonent nárok na
vrátenie alikvótnej časti ceny parkovacej karty.“.
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7. V § 3 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „na byt“.
8. V § 3 ods. 3 sa slová „každé ďalšie“ nahrádzajú slovom „druhé“.
9. V § 3 ods. 5 sa číslica „8“ nahrádza číslicou „7“.
10. § 4 vrátane nadpisu znie:
„§ 4
Spôsob platenia úhrady
(1) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič alebo vlastník, prípadne držiteľ
motorového vozidla.
(2) Úhradu je možné realizovať zakúpením
a) virtuálneho parkovacieho lístka (prostredníctvom internetového rozhrania, mobilnej
aplikácie, SMS správy alebo parkovacieho automatu),
b) rezidentskej parkovacej karty s určením príslušnej zóny,
c) abonentskej parkovacej karty s určením príslušnej zóny.
(3) Kontrola úhrady za dočasné parkovanie sa realizuje overením evidenčného čísla
vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa, ktorý združuje informácie o všetkých
spôsoboch úhrady.
(4) Časovo nespotrebovaná časť úhrady za dočasné parkovanie sa platiteľovi úhrady
nevracia, s výnimkou prípadov podľa § 2 ods. 6, 7 a 9.“.
11. § 5 a § 6 sa vypúšťa.
12. V § 7 sa číslica „1“ nahrádza číslicou „2“.
13. Poznámka pod čiarou k odkazu 6, 7 a 9 sa vypúšťa.

Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 25. júna 2018.

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor
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