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Informácia o pravidlách parkovania v mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
     Pravidlá parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) 
vychádzajú z postupných krokov.  
 
Ciele pri tvorbe pravidiel parkovania boli najmä: 

- uplatňovanie schválenej parkovacej politiky mestskej časti, 
- aplikácia § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorý 

umožňuje obci na účely organizovania dopravy ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením (ďalej len „VZN“) úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 
motorových vozidiel; v tomto VZN obec ustanoví aj výšku úhrady za dočasné 
parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia, 

- regulácia statickej dopravy na území mestskej časti, ktorá prispeje k lepšiemu využitiu 
parkovacích miest, a tým aj celého územia, 

- možnosť obyvateľov Starého Mesta parkovať v blízkosti ich trvalého bydliska, 
- zavedenie jednotných pravidiel parkovania na území Starého Mesta. 

 
     Pravidlá vznikali na základe návrhu odborníkov. Spoločnosť M.O.Z. Consult s.r.o. 
vypracovala analýzu statickej dopravy a projekt organizácie dopravy na vybranom území 
mestskej časti, výsledkom ktorého bol návrh zóny s dopravným obmedzením – nazývaný zónou 
plateného parkovania (ďalej len „ZPP“). Projekt ZPP bude pokladom pre návrh VZN mestskej 
časti v zmysle aplikácie legislatívnej úpravy predchádzajúceho odseku. 
 
 

ZÓNA PLATENÉHO PARKOVANIA 
 
  
A. Základné princípy systému 
 

a) ZPP bude v prvej etape realizovaná na veľkej časti územia mestskej časti s výnimkou 
územia, ktoré prevádzkuje BPS Park a.s. a územia, ktoré nie je vhodné pre aplikáciu ZPP, 

b) ZPP bude v pravej etape realizovaná na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy v správe 
mestskej časti, pokiaľ nedôjde k dohode s Hl. mestom SR Bratislavy o zverení miestnych 
komunikácií I. a II. triedy na tento účel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

c) ZPP bude realizovaná na základe § 6a zákona č. 135/1961 Zb. – dočasné parkovanie 
motorových vozidiel, 

d) VZN zriaďujúce ZPP vydá miestne zastupiteľstvo mestskej časti, a to aj vrátane platných 
cien, 

e) na realizáciu a prevádzkovanie ZPP mestská časť obstará dodávateľa (správcu ZPP) podľa 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

f) správca ZPP bude prevádzkovať ZPP s výnimkou predaja parkovacích kariet rezidentom, 
g) právny vzťah medzi mestskou časťou a správcom ZPP bude formou mandátnej zmluvy. 
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B. Základné princípy plateného parkovania 

 
Medzi základné skupiny užívateľov budú patriť: 

1. rezidenti – fyzické osoby s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
2. návštevníci  

2.1 náhodní  návštevníci – návštevníci mestskej časti, 
2.2 pravidelní návštevníci – najmä podnikatelia, ktorých spoločnosť sídli v ZPP, 

 
1. skupina – R E Z I D E N T I 
 

a) rezidenti si budú môcť zakúpiť rezidentskú parkovaciu kartu (ďalej len „RPK“), s ktorou 
budú môcť zaparkovať v ZPP buď: 

 

1. iba v okolí trvalého pobytu – parkovacia karta pre oblasť (sektor): 
 
 

 
 
 
 
 
2. v celej ZPP – parkovacia karta pre zónu plateného parkovania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) RPK budú neprenosné, s ochrannými a identifikačnými prvkami – na RPK bude uvedené 

evidenčné číslo vozidla,  
 
c) podmienky pre vydanie RPK pre oblasť/zónu plateného parkovania: 

1. trvalý pobyt v danej oblasti/v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (občiansky 
preukaz), 

2. držiteľ vodičského preukazu, 
3. vlastník vozidla/držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla – tzv. technický preukaz – 

s max. hmotnosťou vozidla do 3,5 t a dĺžkou do 7 m, 
4. zmluva 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, 

5. úhrada ceny za RPK, 

Predpokladané ceny              
RPK pre oblasť 

nižšia cena za 
prvú RPK 

vyššia cena pre druhú 
alebo tretiu RPK 

pre vozidlo do dĺžky 5,5 m 20 Eur/rok 500 Eur/rok 

pre vozidlo dĺžky od 5,5 do 7 m 40 Eur/rok 1000 Eur/rok 

Predpokladané ceny     
RPK pre zóny 

nižšia cena za prvú RPK 
vyššia cena pre 

druhú alebo tretiu 
RPK 

pre vozidlo do dĺžky  
5,5 m 

100 Eur/rok 
(50 Eur/rok pre obyvateľa Zóny 

s dopravným obmedzením 
prevádzkovanej BPS Park a.s.) 

500 Eur/rok 

pre vozidlo dĺžky        
od 5,5 do 7 m 

200 Eur/rok 
(150 Eur/rok pre obyvateľa Zóny 

s dopravným obmedzením 
prevádzkovanej BPS Park a.s.), 

1000 Eur/rok 
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d) medzi jednotlivými oblasťami RPK budú prienikové oblasti, v ktorých budú môcť 

parkovať rezidenti oboch susedných oblastí. 
 
 
2. skupina – N Á V Š T E V N Í C I 
 

a) budú vytvorené 3 zóny pre parkovanie návštevníkov: 
1. červená zóna – vysoká tarifa, maximálna doba státia 2 hodiny, bez úhrady tarify 

a bez obmedzenia tu môžu parkovať rezidenti s rezidentskou kartou (predpokladaná 
tarifa 2,00 Eur/hod.), 

2. oranžová zóna – stredná tarifa, bez obmedzenia doby státia, bez úhrady tarify tu 
môžu parkovať rezidenti s rezidentskou kartou a návštevníci s predplatnou 
parkovacou kartou (predpokladaná tarifa 1,50 Eur/hod.), 

3. zelená zóna – nízka tarifa, bez obmedzenia doby státia, bez úhrady tarify tu môžu 
parkovať rezidenti s rezidentskou kartou a návštevníci s predplatnou parkovacou 
kartou (predpokladaná tarifa 1,00 Eur/hod.), 

 
b) základným časom spoplatneného parkovania budú pracovné dni od 08.00 do 18.00 h, táto 

doba môže byť upravená podľa miestnych požiadaviek, 
 
c) poplatky za krátkodobé parkovanie pre návštevníkov bude možné uhradiť formou sms 

parkingu alebo iných bezhotovostných technológií; pre zaplatenie parkovania na mieste 
budú osadené aj parkovacie automaty. Minimálne pri bezhotovostných spôsoboch platby, 
ale podľa technických možností aj pri platbách v automatoch bude pre držiteľov 
Bratislavskej mestskej karty poskytnutá zľava. 

 
d) pre opakované parkovanie návštevníkov v oranžovej a zelenej zóne sa budú predávať 

predplatné parkovacie karty, ktoré budú v cene odrážať atraktivitu územia: 
1. prenosné predplatné parkovacie karty – na karte nebude uvedené evidenčné číslo 

vozidla (predpokladaná cena 1500 Eur/rok), 
2. neprenosné predplatné parkovacie karty – na karte bude uvedené evidenčné číslo 

konkrétneho vozidla (predpokladaná cena 1000 Eur/rok), 
 

e) všetky parkovacie miesta v ZPP budú platené okrem nasledujúcich: 
1. vyhradené miesta verejného záujmu – úrady, policajný zbor, veľvyslanectvá, a pod., 
2. vyhradené miesta pre ZŤP osoby (všeobecné) v celkovom počte min. 4 % 

z parkovacej kapacity ZPP, pri umiestňovaní a voľbe počtu vyhradených miest sa 
bude prihliadať na lokálne potreby ZŤP osôb, vyhradené miesta na konkrétne 
evidenčné číslo vozidla nebudú možné. 

 
C. Ostatné aspekty riešenia 
 

a) systém musí byť otvorený pre budúce celomestské prvky plateného parkovania, 
b) ZPP vo vilových štvrtiach bude realizovaná čiastočne podľa miestnych podmienok, 
c) správca ZPP bude aktívne monitorovať rešpektovanie pravidiel, všetky priestupky bude 

riešiť mestská/štátna polícia, čo si vyžaduje posilnenie jej kapacít (v súčasnosti v rokovaní 
mesta a MP), 
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d) v priebehu prevádzkovania ZPP bude nutné priebežne vyhodnocovať funkčnosť systému 
a všade tam, kde sa preukáže „nadbytok“ parkovacích miest, je možné pristúpiť do ďalšej 
fázy – k postupnému obmedzovaniu fyzickej ponuky parkovacích kapacít, 

e) tam, kde budú pretrvávať problémy so statickou dopravou, bude potrebné pripravovať 
riešenia: 

1. v prípade výskytu problému v nočnom období – je žiaduce rozšíriť čas 
regulovaného státia aj na nočné hodiny a perspektívne  hľadať cesty k zvýšeniu 
parkovacích kapacít – vyhľadávanie a príprava projektu hromadných garáží, 

2. v prípade výskytu problému v dennom období – je možné zvýšiť regulačné 
parametre – cenu za parkovanie, 

f) úpravy regulačných parametrov sa môžu realizovať s 3 až 6 mesačným odstupom po 
spustení ZPP. 

 
 
Zoznam skratiek: 
MP – Mestská polícia 
ZPP – zóna plateného parkovania 
RPK – rezidentská parkovacia karta 
ZŤP osoba – zdravotne ťažko postihnutá osoba 
 
 
 


