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I n f o r m á c i a  
o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

 ______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Predkladate ľ:             Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený materiál 

 
 
Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Ing. Katarína Rausová 
vedúca oddelenia dopravy 

 - v materiáli  

 
      
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Ing. Katarína Rausová 
vedúca oddelenia dopravy 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- informáciu o pravidlách parkovania 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
 



 

Návrh uznesenia 
 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
informáciu o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
 
 
 
 
.  
 



 

Dôvodová správa 
 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) schválilo Uznesením č. 67/2012 zo dňa 26. júna 2012 aktualizáciu Parkovacej 
politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Uznesením č. 68/2012 zo dňa 26. júna 2012 
zobralo na vedomie Informáciu o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „mestská časť“). 
 
     Schválené pravidlá vychádzali z analýzy statickej dopravy a projektu organizácie dopravy na 
vybranom území mestskej časti vypracovaným spoločnosťou M.O.Z. Consult, s.r.o., výsledkom 
ktorého bol návrh zóny s dopravným obmedzením – nazývaný zónou plateného parkovania 
(ďalej len „ZPP“).  
 
     Aby mohla byť ZPP zavedená do praxe, je potrebné schválenie dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (aplikácia § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný 
zákon/), všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 
dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej 
platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia (ďalej len „VZN“) a následne VZN mestskej časti 
miestnym zastupiteľstvom.  
 
     Do času zavŕšenia procesu viažuceho sa k príprave a schváleniu uvedených legislatívnych 
noriem predkladáme informáciu o pravidlách parkovania. Táto informácia je prvou etapou, ktorá 
neuvažuje so spoplatnením parkovacích miest, ale prináša opatrenia k tomu smerujúce. 
Informácia obsahuje 3 kroky, ktorých cieľom je napĺňanie schválenej parkovacej politiky 
mestskej časti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

 

  
 
 

Informácia o pravidlách parkovania v mestskej  
časti Bratislava-Staré Mesto  

 
 
 
     Pravidlá parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) 
vyplývajú z cieľov parkovacej politiky: 

� Umožniť obyvateľom zóny s dopravným obmedzením parkovať v blízkosti ich trvalého 
bydliska za zvýhodnených podmienok. 

� Znížiť tlak najmä strednodobých a dlhodobých návštevníkov zóny s dopravným 
obmedzením mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na statickú dopravu v zóne na 
miestnych komunikáciách. Presmerovať týchto návštevníkov na verejnú dopravu alebo na 
parkoviská a hromadné garáže mimo miestne komunikácie. 

� Zvýšiť obrátkovosť parkovacích miest na komunikáciách na území mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 

� Zvýšiť počet dostupných parkovacích miest na území celého Starého Mesta. 
 
     Pre napĺňanie schválenej parkovacej politiky mestskej časti je potrebná realizácia 
nasledovných krokov.  
 
 

1. ROZŠÍRENIE ZÓNY REZIDENTSKÉHO PARKOVANIA 
 
     V záujme umožnenia parkovať obyvateľom v blízkosti ich trvalého bydliska sa rozšíri zóna 
rezidentského parkovania. 
     Zónou rezidentského parkovania sa chápe označenie jednotlivých komunikácií mestskej časti 
príslušným dopravným značením, ktoré sú určené pre držiteľov parkovacích kariet, tzn. 
rezidentov (viac v bode č. 3). 
     V existujúcich zónach rezidentského parkovania je v súčasnosti približne 2 500 parkovacích 
miest, z ktorých cca 70 % je vyhradených pre parkovanie rezidentov, zvyšok je voľných, tzn. bez 
obmedzenia. 
     Rozšírením zóny rezidentského parkovania sa zvýši možnosť parkovania rezidentov na 
uliciach, ktoré sú preťažované krátkodobo, ale aj dlhodobo stojacimi vozidlami nerezidentov.  
 
Krok č. 1: 
V čo najkratšom čase rozšíriť zónu rezidentského parkovania o ulice Čelakovského, Smetanova, 
Strelecká, Krátka, Tvarožkova, Koreničova, Dankovského, Partizánska (časť), Červeňova, 
Hlavatého, Bradlianska, Zrínskeho, Vlčkova, Somolického, Kuzmányho, Na brezinách,  
Lermontovova (horná časť), Podtatranského, Dohnalova, Andreja Plávku, Boženy Němcovej, 
Hlboká cesta, Žabotova, Bukureštská, Holekova, Murgašova, Jelenia, Železničiarska, Palárikova, 
Dobšinského, Ľadová, Čajakova (časť), Beskydská.  
 
 



 

 

 
 
 

2. ZRUŠENIE VYHRADENÝCH PARKOVACÍCH MIEST 
 
     V záujme zlepšenia podmienok parkovania rezidentov v Starom Meste sa zrušia vyhradené 
parkovacie miesta na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a na pozemkoch v jej vlastníctve, 
ktoré povoľuje mestská časť podľa Čl. 74 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
     Zrušením vyhradených parkovacích miest sa chápe zrušenie konkrétnych parkovacích miest 
vyhradených pre fyzickú alebo právnickú osobu. Tieto zrušené parkovacie miesta sa vrátia ako 
rezidentské parkovacie miesta. Zachované zostanú vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne 
ťažko postihnutých na evidenčné číslo vozidla a parkovacie miesta pre organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (základné, materské školy, a pod.). 
     Fyzickým alebo právnickým osobám vydá mestská časť povolenie s tzv. abonentskou 
parkovacou kartou, ktorá bude oprávňovať držiteľa parkovať na rezidentských parkovacích 
miestach. 
 
Krok č. 2: 
Nepovoľovať konkrétne vyhradené parkovacie miesta pre fyzické alebo právnické osoby. Pre 
fyzické alebo právnické osoby vydávať povolenie s tzv. abonentskou parkovacou kartou, ktorá 
bude držiteľa oprávňovať parkovať rezidentských parkovacích miestach. 
 
 

3. ZMENA FORMY REZIDENTSKEJ PARKOVACEJ KARTY 
 
     V záujme predchádzania falšovaniu a strácaniu rezidentských parkovacích kariet (ďalej len 
„RPK“), ale aj s cieľom zavedenia ich inovatívnejšieho variantu, sa zavedie RPK vo forme 
nálepky. 
 
     RPK sa vydáva rezidentovi, ktorým je fyzická osoba: 

- s trvalým pobytom v mestskej časti (na základe platného občianskeho preukazu), 
- vlastník platného vodičského preukazu, 
- držiteľ platného osvedčenia o evidencii vozidla s maximálnou hmotnosťou do 3,5 tony, 

v prípade služobného vozidla je potrebné preukázanie zmluvy o poskytnutí služobného 
vozidla zamestnancovi na súkromné účely s prehlásením, že 1 % obstarávacej ceny 
vozidla bude zamestnancovi pripočítané k základu dane z príjmov v prvom mesiaci po 
vystavení RPK 

- po úhrade nákladov spojených s obstaraním RPK (10 eur). 
 
Krok č. 3: 
Vydávať rezidentské parkovacie karty vo forme nálepky s ochrannými prvkami, ktoré budú 
odolné voči falšovaniu, poškodeniu, strate, príp. zničeniu. 
 


