
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
 
 

Starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto vyhlasuje 
 úplné znenie 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

 mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
 č. 3/1996 

 z 30. apríla 1996 
o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením 

 
v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007, 1/2008 a ../2008 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podľa § 4 ods.3 písm. e), § 
6 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 15 ods.2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení : 
 
 

 § 1 
 

 ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

     (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “nariadenie”) upravuje státie1) (ďalej len 
“parkovanie”) motorových vozidiel1a) s výnimkou motocyklov, motocyklov s prívesným 
vozíkom a bicyklov s pomocným motorčekom (ďalej len “vozidlo”) na pozemných 
komunikáciách (ďalej len “cesta”) vo vymedzenej oblasti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
(ďalej len “mestská časť”). 
 
     (2) Vymedzenou oblasťou je zóna s dopravným obmedzením (ďalej len “zóna”) označená 
zvislými dopravnými značkami D 56a - zóna s dopravným obmedzením a D 56b - koniec zóny s 
dopravným obmedzením so symbolom dopravnej značky B 30 - zákaz státia.2) Súčasťou zóny je 
aj pešia zóna označená zvislou dopravnou značkou D 57a a D 57b.2) 

      
     (3) V zóne môže stáť vozidlo len  
a)  na parkovisku s organizovanou prevádzkou označenom zvislou dopravnou značkou D 13a -   
platené parkovisko s dodatkovou tabuľkou a vodorovnou dopravnou značkou V 10a až    

V 10c,2) 
 

 

 1)  § 2 písm. am) zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení       
     neskorších predpisov. 
1a) § 2 písm. t) zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení  
     neskorších predpisov. 
2)  Príloha k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z.z., ktorou sa    
     vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na     
    pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
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b)  na mieste označenom zvislou dopravnou značkou D 12 - vyhradené parkovisko   
    s dodatkovou tabuľkou a vodorovnou dopravnou značkou V 10d,2) 

c)  na parkovisku na okraji cesty označenom zvislou dopravnou značkou D 13a - platené   
    parkovisko s dodatkovou tabuľkou a vodorovnou dopravnou značkou V 10a až V 10c,2) 
 

(4) Organizačné a technické zabezpečenie parkovania podľa odseku 3 vykonáva mestská 
časť alebo ňou poverené fyzické a právnické osoby (ďalej len “prevádzkovateľ”). 
 
     (5) Za parkovanie vozidla v zóne a súvisiace parkovacie služby sa platí úhrada. Výšku a 
spôsob úhrady  určuje prevádzkovateľ.  
 

 § 2 
 

 STÁTIE VOZIDIEL NA PARKOVISKÁCH S ORGANIZOVANOU 
 PREVÁDZKOU 

      
     (1) Státie vozidiel na parkoviskách s organizovanou prevádzkou sa riadi prevádzkovým 
poriadkom. 
 
     (2) Spôsob organizácie parkovania musí byť vyznačený dopravným značením, pričom vjazd a 
výjazd vozidiel je riadený závorami alebo obsluhou parkoviska.  
 
 

 § 3 
 

 vypustený 
 

 
 § 4 

 
 VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA 

 
     (1) Na vyhradenom parkovacom mieste môže stáť vozidlo, ktorého vodič umiestni za predné 
sklo vozidla na viditeľné miesto platnú vyhradzovaciu parkovaciu kartu prevádzkovateľa. 
 
     (2) (1) Na vyhradenom parkovacom mieste určenom pre zásobovanie môže parkovať 
zásobovacie vozidlo, ktoré nakladá alebo vykladá náklad. V čase od 6,00 h do 10,00 h a v čase 
od 16,00 h do 18,00 h je takéto parkovanie bezplatné.  
 
     (1) Prevádzkovateľ vyhradí primeraný počet parkovacích miest určených pre zásobovanie. 
Na takto vyhradenom mieste môže zastaviť vozidlo pre urýchlené naloženie alebo vyloženie 
nákladu, vystúpenie a nastúpenie spolujazdcov. V čase od 06.00 h do 09.00 h a od 15.00 h do 
18.00 h je zásobovanie bez úhrady. 
 
      (3) (2) Prevádzkovateľ vyhradí primeraný počet parkovacích miest pre vozidlá, ktorých 
držiteľmi sú fyzické osoby s trvalým pobytom v pešej zóne. 
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     (4) (3) Prevádzkovateľ  vyhradí   pre   bezplatné   použitie   primeraný počet   miest3a)  na 
parkovanie podľa § 1 ods. 3 písm. b) vozidlám označeným značkou O 12) - označenie vozidla 
prepravujúceho osobu ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu, odkázanú na 
individuálnu prepravu. 
 
     (5) Prevádzkovateľ na základe odporúčania Komisie dopravy Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v rámci prevádzkových možností v súlade so 
schválenými podmienkami na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10 000,- Sk 
na rok umožní obyvateľovi s trvalým pobytom v zóne parkovanie na vyhradenom parkovacom 
mieste v zóne pre jedno vozidlo, ktorého je obyvateľ vlastníkom, po zakúpení zľavnenej 
vyhradzovacej parkovacej karty za 10 000,- Sk na rok, alebo alikvotnú časť zo sumy za kratšie 
obdobie ako rok. 

 
     (6) Na vyhradenom parkovacom mieste je zakázané osadiť, umiestniť alebo používať 
dopravné zariadenie3b). Do 31. 12. 2008 je každý vlastník alebo užívateľ povinný dopravné 
zariadenie na pridelenom parkovacom mieste odstrániť na vlastné náklady, inak ho odstráni 
správca komunikácie na náklady vlastníka alebo užívateľa. 
 
     (4) Prevádzkovateľ vyhradí pre obyvateľa zóny za registračný poplatok  miesto na 
parkovanie vozidla označeného značkou O 12) – označenie vozidla prepravujúceho osobu 
ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu, odkázanú na individuálnu prepravu, 
na konkrétne evidenčné číslo vozidla v blízkosti bydliska. 
 
     (5) Na vyhradených parkovacích miestach uvedených v ods. 2 a ods. 4 môže stáť vozidlo, 
ktorého vodič umiestni za predné sklo vozidla na viditeľné miesto platnú parkovaciu kartu 
prevádzkovateľa. 

 § 5 
 

 PARKOVANIE VOZIDLA NA PARKOVISKU NA OKRAJI CESTY 
 
     (1) Na parkovisku na okraji cesty označenom zvislou dopravnou značkou D 13a – platené 
parkovisko môže v čase vyznačenom na zvislej dopravnej značke D 56a – zóna s dopravným 
obmedzením parkovať vozidlo, ktorého vodič ihneď po zaparkovaní: 

a) umiestnil za predné sklo vozidla na viditeľné miesto platnú parkovaciu kartu 
vydanú prevádzkovateľom, alebo 

b) úhradu vykonal v súlade s platnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa 
parkovacích služieb pre elektronickú úhradu služieb prostredníctvom mobilného 
telefónu. 

 
     (2) Parkovacia karta podľa odseku 1 písm. a) musí obsahovať najmä 
 a) názov prevádzkovateľa, 
 b) čas, v ktorom je nutné parkovaciu kartu použiť, 
 c) výšku úhrady, 
 d) oprávnenie prevádzkovateľa a užívateľa. 
 
3a) § 58 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných    
    technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na   
    stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
3b) § 7 písm. o) a p) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z.z, ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na 
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 116 zákona č. 315/1996 Z.z. o 
premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
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     (3) Na parkovaciu kartu podľa odseku 1 písm. a) pre jednorázové použitie musí vodič vozidla 
vyznačiť mesiac, deň, hodinu a minútu začatia státia. V prípade použitia viacerých parkovacích 
kariet je vodič povinný umiestniť ich tak, aby bolo možné prečítať z vonku vozidla rozhodujúce 
skutočnosti vyznačené na parkovacích kartách, inak sú neplatné. 
 
     (4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť predaj parkovacích kariet pre jednorázové použitie 
v dostatočnom množstve v predajniach tlače v zóne, v sídle prevádzkovateľa a u pracovníkov 
prevádzkovateľa a o miestach ich predaja vhodným spôsobom informovať vodičov vozidiel. 
     
     (5) Vodič, ktorý úhradu vykonal podľa ods. 1 písm. b), musí byť registrovaný 
u poskytovateľa elektronickej úhrady parkovacích služieb a musí mať uhradený kredit, z ktorého 
sa bude čerpať pri platbách. 
 
     (6) V prípade zlyhania alebo nedostupnosti úhrady podľa ods. 1 písm. b) je vodič povinný 
použiť platnú parkovaciu kartu. 

 
     (7) Nespotrebovaný čas parkovania, pre ktorý bola vyplnená parkovacia karta, alebo pre ktorý 
prijal od poskytovateľa elektronickej úhrady parkovacích služieb potvrdzujúcu správu 
prostredníctvom mobilného telefónu, nie je možné vrátiť. 
 
     (8) Mimo času vyznačeného na zvislej dopravnej značke D 56a – zóna s dopravným 
obmedzením môže na parkovisku na okraji cesty označenom zvislou dopravnou značkou D 13a 
– platené parkovisko parkovať vozidlo bez splnenia podmienok v ods. 1. 
 
  

§ 6 
 

 SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 
     (1)Týmto nariadením nie je dotknuté právo príslušných orgánov udeliť podľa osobitných 
predpisov4)  výnimku z ustanovení tohto nariadenia. 
 
     (2) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Miestneho 
úradu mestskej časti, Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo 
pracovníci prevádzkovateľa. 
 
     (2) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, poverení zamestnanci mestskej časti 
a pracovníci prevádzkovateľa. 

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
4)   Zákon č. 315/1996 Z.z. 
5)   § 13 ods. 2, § 46 a § 84 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
   v znení neskorších predpisov. 
6)   § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste   
   Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. 
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§ 7 

 
 SANKCIE 

 
     (1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku v správe 
mestskej časti, za ktorý jej možno uložiť pokutu do 1000,- Sk (v blokovom konaní do 1000,- 
Sk).5) 

 

     (2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže starosta mestskej časti uložiť  
pokutu do 200 000,- Sk.6) 

 
     (1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku, za ktorý jej možno 
uložiť pokutu v blokovom konaní5). 
 
     (2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže starosta mestskej časti uložiť 
pokutu6). 
 
 

§ 8  
 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

 
     (1) Prevádzkovateľ je povinný umožniť obyvateľovi s trvalým pobytom v zóne státie v zóne 
pre jedno vozidlo, ktorého je obyvateľ držiteľom,  po zakúpení zľavnenej parkovacej karty za  
1 300,- Sk na rok. Pri kúpe takejto zľavnenej parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť 
prevádzkovateľovi na nahliadnutie: 
 

a) platný občiansky preukaz / identification card / s uvedením trvalého bydliska v zóne. 
Cudzinec predloží platný cestovný pas s dokladom o povolení trvalého pobytu 
s bydliskom v zóne, 

b) technický preukaz motorového – prípojného vozidla, alebo osvedčenie o evidencii 
motorového – prípojného vozidla (ďalej len „osvedčenie“), s uvedením údajov 
o držiteľovi vozidla, alebo o držiteľovi osvedčenia, s trvalým pobytom v zóne, alebo 
zmluvu o finančnom leasingu vozidla. V prípade, že v údajoch o držiteľovi, resp. 
nájomcovi vozidla bude uvedené IČO (identifikačné číslo organizácie), prevádzkovateľ 
zľavnenú kartu nevydá. 

 

     (1) Prevádzkovateľ vydá platnú parkovaciu kartu obyvateľovi s trvalým pobytom na území 
mestskej časti, držiteľovi vodičského oprávnenia, vlastníkovi, držiteľovi, užívateľovi 
motorového vozidla, po predložení platného občianskeho preukazu, vodičského preukazu 
a technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii vozidla, za registračný poplatok 1 300,-- 
Sk za kalendárny rok. 
 

     (2) Vyhradzovacie, prenosné alebo neprenosné karty, zakúpené podľa nariadenia uvedeného v 
odseku 3 pred účinnosťou tohto nariadenia, zostávajú v platnosti do doby platnosti na nich 
vyznačenej. Na štátnu poznávaciu značku vozidla, na ktorú bola vydaná neprenosná parkovacia 
karta s dobou platnosti aj po 1. júli 1996, nemožno vydať pred 1. júlom 1996 novú neprenosnú 
parkovaciu kartu. 
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     (2) Vyhradené parkovacie miesta a platné vyhradzovacie karty zostávajú v platnosti do 
dátumu v nich uvedenom. Nové vyhradzovacie miesta a karty nesmie prevádzkovateľ vydávať, 
okrem vyhradených miest uvedených v § 4.. 
 
     (3) Na parkovacom mieste je zakázané osadiť, umiestniť alebo používať dopravné 
zariadenie7). 
 

     (3) (4) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1992 mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto o systéme plateného parkovania v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

§ 9 
 

 ÚČINNOSŤ 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2000 schválilo miestne zastupiteľstvo  27. apríla 2000 a 
nadobudlo účinnosť 1. júna 2000. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2001 schválilo miestne zastupiteľstvo 11. decembra 2001 a 
nadobudlo účinnosť 1. januára 2002. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 schválilo miestne zastupiteľstvo 19. júna 2002 
a nadobudlo účinnosť 10. júla 2002. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 schválilo miestne zastupiteľstvo 26. mája 2004 
a nadobudlo účinnosť 1. júla 2004. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 schválilo miestne zastupiteľstvo 29. júna 2004 
a nadobudlo účinnosť 1. augusta 2004. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2005 schválilo miestne zastupiteľstvo 13. decembra 2005 
a nadobudlo účinnosť 1. januára 2006. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007 schválilo miestne zastupiteľstvo 27. marca 2007 
a nadobudlo účinnosť 15. apríla 2007. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 schválilo miestne zastupiteľstvo 12. februára 2008 
a nadobudlo účinnosť 1. marca 2008 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2008 schválilo miestne zastupiteľstvo .. decembra 2008 
uznesením č. ../2008 a nadobudlo účinnosť ..... 2008 

 
 

 
 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
 starosta mestskej časti 

 Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
(7)§ 7 písm. o) a p) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke 
na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
 


